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KERK- EN
WEEKENDDIENSTEN

RONDOM KERSTMIS

Indrukwekkend en
ontroerend Kerstconcert in
Willibrorduskerk te
Vierakker
Als aan het begin van deze avond het 'Klein Kerst Oratorium'
van Antoine Oomen door de bomvolle kerk klinkt gezongen
door eigen Willibrordkoor en solisten, w.o. pastor en frater
onder leiding van Willy Hermsen en de zeer mooie orgelbege-
leiding voor Ron Holtslag de ruimte van deze kerk vult, voelt
iedereen dat het Kerstverhaal op deze wijze gebracht on-
troerd.
In alle rust komt nu de rijpere jeugd
n.l. het Netterdens Jongerenkoor on-
der de bezielende leiding van Ben
Simmes, die ook de pianopartijen uit-
stekend verzorgt met Missa Criolla
van A. Ramirez.
Tot slot en afsluiting van deze avond
komt het Warnsvelds Mannenkoor
o.l.v. Hans Vos met medewerking van
Linda v.d. Mei, piano, met een geva-
rieerd Kerstprogramma van Rus-
sisch-, Duits-, Frans- en Nederlands-
talige nummers op een wijze dit su-
blieme koor eigen, waarin dynamiek
en afwisselend klankvolume harmo-
nisch en zuiver overkomen op weer
een zeer aandachtig gehoor.

Het Stille Nacht ontbrak niet en
kwam in deze kerk met de juiste
akoestiek volledig tot zijn recht.
Koor en solist sluiten Cantique de
Noël af met een machtig fortissimo
Noël... Noël!
Een staand applaus is het antwoord
van een kerk vol mensen die vol zijn
van deze indrukwekkende avond.
Met een machtig Ere Zij God, gezon-
gen door aanwezigen, koor(en)
meerstemmig, piano en orgel samen-
gebracht wordt dit Kerstconcert afge-
sloten.
Het Kerstconcert werd gehouden ten
bate van de restauratie van het orgel
in deze kerk.

RK Kerk Kranenburg/
R K Kerk Vorden
Donderdag 24 december, Kerstavond: 18.30 uur Familieviering in
Kranenburg m.m.v. Kerkuiltjes en VoTiKo; 22.00 uur Nachtmis in Vorden
m.m.v. Cantemus Domino.
Vrijdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis: 10.00 uur Dagmis in
Kranenburg m.m.v. Cantemus Domino; 15.00 uur in Kranenburg: Kindje-
wiegen, het kerstfeest voor de allerkleinsten.
Zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag: 10.00 uur H.Mis met volkszang
in Vorden.
Zondag 27 december, H.Familie: 10.00 uur H.Mis met volkszang in
Kranenburg.

Weekend Wacht Pastores
25-26 december: Pastor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.
27-28 december: Pastor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Hervormde Gemeente
Donderdag 24 december, Kerstavond: 21.00 uur Kerstnachtdienst.
Voorganger: ds. K.H.W. Klaassens m.m.v. Rudi van Straten en koor
Interchrist; 23.00 uur Kerstnachtdienst. Voorganger: ds. K.H.W. Klaassens
m.m.v. muziekvereniging Sursum Corda.
Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag: 10.00 uur ds. H. Westerink, m.m.v.
koor Interchrist; 19.00 uur Kerstfeest voor en met de kinderen. Iedereen is
daarbij van harte welkom.
Zondag 27 december: 10.00 uur ds. J.C. de Bruine.

Alle Qfiewerkers van Drukkerij Weevers wensen
prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar

ers

QEMEENTEft ULLETIN^ORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-
7474.
• Telefax gemeente: 05752-
7444.
U Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-
den Harder: donderdagmorgen
van 9-10 uur en volgens
afspraak.

Wethouder W.M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00
uur volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie
van het gemeentehuis.

FSTEKEN VAN VUURWERK IS LEUK, MAAR HOU
DAT ZOU!

Afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een van onze tradities. Voor
het feestelijk inluiden van het nieuwe jaar zullen weinigen hiertegen bezwaar
hebben.
Afsteken van vuurwerk kan wel bijzonder hinderlijk zijn als dat buiten de
jaarwisseling om gebeurt. Veel mensen en ook dieren hebben daar last van.
De gemeenteraad heeft daarom besloten om het afsteken van vuurwerk te
beperken tot Oudejaarsdag vanaf 20.00 uur tot Nieuwjaarsmorgen 02.00 uur.
De rijkspolitie zal zoveel mogelijk toezicht houden op het afsteken van vuur-
werk buiten deze uren en zo nodig verbaliserend optreden.
Hou tijdens de jaarwisseling uw huisdieren binnen en denk bij het afsteken van
vuurwerk aan uw eigen veiligheid en die van anderen!!!

'JE BENT EEN RUND ALS JE MET VUURWERK STUNT'

Zet uw mini-containers op een veilige plaats tijdens de
jaarwisseling! l
Zorg ervoor dat uw mini-containers tijdens de jaarwisseling op een veilige
plaats staan. Voorkom dat er vuurwerk in wordt gegooid!!

Kerstviering Platte-
landsvrouwen
De Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen hebben dezer dagen het Kerst-
feest gevierd waarbij een aantal le-
den het toneelstukje 'Kerstmis 65+'
voor het voetlicht brachten.
Mevr. v.d. Houwen-Goedendorp
droeg deze avond enkele gedichten
voor. Het koor bij de samenzang
stond onder leiding van mevr. Van
Zandvoort. Traditiegetrouw konden
de dames genieten van chocolade-
melk en krentebrood. De volgende
bijeenkomst is de NieuwjaarskofTie-
middag op 5 januari.

ERGUNNINGEN

Op 15 december 1992 hebben burge-
meester en wethouders vergunning
verleend aan Automark Rost voor het
innemen van een standplaats op vrij-
dag 21 mei 1993 voor het graveren
van kentekens in autoruiten.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemeester
en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

ANVRAAG OM
BOUWVERGUNNING

De heer J.W. Rietman, Baakseweg 12
te Vorden heeft een vergunning ge-
vraagd voor het veranderen van een
wagenloods en het bouwen van een
rundveestal met melkstal op het per-
ceel Baakseweg 12 te Vorden.

IEUWJAARSRECEPTIE OP 4 JANUARI 1993

Op 4 januari 1993 , vanaf 20.00 uur, houden burgemeester en wethouders
een nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.
Iedereen is van harte welkom.

Met ingang van januari 1993 is de inzameldag van huisvuil VOOR DE
HELE GEMEENTE OP OP DINSDAG. Op 5 januari 1993 wordt de
GROENE CONTAINER geleegd. Raadpleeg voor het scheiden van afval
uwafvalwijzerü
Met ingang van 1993 is er een andere inzamelaar van huisvuil, de GOR
(Gelders Overijsselse Reinigingscentrale). Heeft u klachten of aanmerkin-
gen over het ophalen van huisvuil, bel de gemeente, tel. 05752-7474 tst.
485.

•

j!-OPHALEN KERSTBOMEN.-
WOENSDAG 6 JANUARI 1993

Op woensdag 6 januari 1993 haalt de GOR, de inzamelaar die dan in de
gemeente het huisvuil ophaalt, kerstbomen op. Zorg er voor dat uw kerst-
boom op de gebruikelijke plaats aan de weg ligt, zodat de inzamelaar snel
kan werken.

KPO Vierakker
Op 15 december vierde de KPO sa-
men met 52 leden haar kerstavond.
Na ontvangst met koffie en gebak
werd er een kerstviering gehouden
waarin Frater Broekman voorging.
Na het zingen van 'Wij komen tesa-
men' met begeleiding van Erik Hel-
mink op het keyboard, vertelde Fra-
ter Broekman een kerstverhaal waar-
bij telkens een kaars werd ontstoken.
Hierna liet hij de kerstklankbeelden
zien afgewisseld door het zingen van
enkele liederen.
Na de pauze werd de avond verzorgd
door de heer en mevr. Arendsen uit
Drempt die veel vertelden over de
midwinterhoorn. In de Achterhoek
en een deel van Twente bestaat deze
traditie nog steeds. Het midwinter-
hoornblazen gebeurt altijd vanaf de
eerste zondag van de advent tot en
met driekoningen. In de donkere da-
gen voor kerst bliezen de boeren op
de midwinterhoorn om de kwade
geesten te verdrijven. De boerderijen
liggen vaak ver uit elkaar en dan wil
men op deze manier contact met el-
kaar houden. De midwinterhoorns
worden gemaakt van elzen-, wilgen-
of berkestammen. Deze worden uit-
gehold en later op elkaar gemaakt.
De hoorns hebben verschillende to-
nen. Hierop kan men geen liedjes
spelen.
Tijdens het vertellen van de heer
Arendsen werd er getrakteerd op een
natje en een droogje. Na afloop dank-
te de voorzitter Frater Broekman en
de heer en mevr. Arendsen voor het
verzorgen van deze avond. Allen kre-
gen een attentie.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gereformeerde Kerk Vorden
Donderdag 24 december, Kerstnachtdienst: 21.00 en 23.00 uur in N.H.
Kerk.
Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag: 10.00 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur Gez. Kinderkerstfeestviering in N.H. Kerk.
Zondag 27 december: 10.00 uuren 19.00 uur ds. P.W. Dekker.

Huisarts 25-26-27 december dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 2432. Adres: het Vaar-
werk 1.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huis-
artsen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op deze
tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen 25-26-27 december en tot maan-
dagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 25-26-27 december P. Scheepmaker,
Ruurlo, tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie:
tel. 05730-54931, fax 57829.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur klach-
tenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag van

8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corresponden-
tie-adres: Stichting 'De Graafschap', t.a.v. afd.
alpha-hulpverlening, Postbus 65, 7255 ZH Hen-
gelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel 05750-41222.

Tafeltje Dekje december mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 6875. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenlsdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

WV Openingstijden VW-kantoor: ma. t/m do.
10.00-12.30 uur; vr. 9.30-12.30 uur; za. 19/12
10.00-15.00 uur; 21/12 t/m 24/12 10.00-15.00
uur; 28/12, 29/12 en 30/12 10.00-15.00 uur;
31/12 10.00-12.30 uur. Vanaf 4/1/'93 weer ma.
t/m do. 10.00-12.30 uur; vr. 9.30-12.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhutp'
tel. 05750-43366.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
donderdag 24 december, Kerstavond: 19.30 uur ds. A. Walpot-Hagoort,
dienst voor jong en oud.
Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag: 10.00 uur ds. A. Walpot-Hagoort
m.m.v. het kerkkoor.
Zondag 27 december: 10.00 uur ds. Vossers, Vaassen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Donderdag 24 december, Kerstavond: 21.00 uur Nachtmis, Gezinsviering.
Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag: 9.00 uur Hoogfeest van Kerstmis,
Herenkoor.
Zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag: 10.00 uur Woord- en
Communieviering.
Zondag27december: 10.00 uur Eucharistieviering, Herenkoor.

Weekend Wacht Pastores
25-26 december: Pastor G. Simons, Borculo, tel. 05457-71383.
27-28 december: Pastor C. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Poli-
tie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230. Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.

Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur

(na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur.



GROTE KEUS IN
SIERVUURWERK

10% VOORVERKOOP KORTING
tot en met 29 december!

VERKOOP WOENSDAG 30 EN DONDERDAG 31 DECEMBER
BESTEL SNEL, DAN IS ALLES NOG IN VOORRAAD!!!

SUPER ROTJE
JAPANSE KANONSLAG
JAPANSE KANONSLAG
SUPER KANONSLAG
SUPER KANONSLAG
LILLIPUT-PIJLTJES
JUNIORPAKKET
CHINAPAKKET
HORSE TIGER PAKKET
FLOWER BASKETT 1
FLOWER BASKETT 2
RED LANTERN PAKKET

per pakje 0,15

per pakje 0,45

slof 8,50
per pakje 0,50

slof 18,00
Slof 144 SI. 6,25

9,00
12,00
13,50
19,00
21,00
26,00

METERPAKKET
MAMMOETPAKKET
PIJLENPUNTZAK .

34,00
55,00
20,00

Haal voor een uitgebreid assortiment siervuurwerk en
pijlen onze bestellijst met LAGE PRIJZEN.

WAPEN-
EN
SPORT-
HANDEL \$S=22Vm

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9-Vorden-Tel. 05752-1272

BRANDWOND ?

EERST WATER, DE
REST KOMT LATER

N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T N G

Ti;i,KHKIl\ 02510 • 29311

Autobedrijf
GROOT JEBBINK

en medewerkers

wenst U prettige Kerstdagen en

een gezond en pechvrij 1993.

AUTOBEDRIJF

Groot
jebbink

Nieuwstad 36 / Rondweg 2 7251 R V Vorden
Telefoon (05752) 17 94

LOGA raadhuisstraat 22,
vorden, tel. 3100

VOOR OUD EN NIEUW

en

bakken wij weer

OLIEBOLLEN
APPELBEIGNETS
ANANASBEIGNETS

voor U.

DIT ALLES BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

ALLES VOOR UW AUTO

Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 -- Vorden - Tel. 05752-3228

Tonny Jurriërfs

K / t
AUTOSCHADE

^HGRSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Groot Qemak
zit in een klein

doosje...
Contactlenzen zijn niet alleen gemakkelijk bij
het dragen, u neemt ze ook nog eens
probleemloos mee, bijvoorbeeld als reserve,

L E N Z E N
OGEN GOED & KIJKEN BETER

Uw specialist geeft u een deskundig advies

Oö juwelier
• ' • * Zutphenseweg 5

SIGITIGrink VORDEN
<X> Opticien Telefoon 1505

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 - 61308

«ram

MONTE VIDEO

NEVEft MIND
zonctag 3 jonuori

Op zondag 3 januari zal Lkto Disco gesloten blijven.
TOEGANG ONDZFt VOORBEHOUD

Fam. J. Huitink Burg. Galleestraat 3 Vorden

AANBIEDINGEN MA 28 DECEMBER T/M DO 31 DECEMBER

Supermooie
GOUD-

REINETTEN

2 kilo 1 .95

PINDA'S
IN DOP

500 gram

2.50
Oud- en

Nieuw-traditie.

Gezoute
SNIJBONEN

500 gram

1.95

Wij zijn op
zaterdag
2 januari

de gehele dag
GESLOTEN.

Daimond
WALNOTEN

500 gram

3.95
Voor de eerste

1993
KNALLERS:
Let op de

folder
in week 1
bij u in de

brievenbus.

ADVERTEREN KOST GELD,
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Wij wensen alle mensen
de beste wensen.

Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig

Nieuwjaar

Fa. A. Beeftink & Zn.
en medewerkers

Loon-, Grondverz. en Bosbouw

Joostinkweg 12 - 7251 HK Vorden
Telefoon 1249/2503

Een goede Kerst
en een gezond en
voorspoedig 1

boekdruk-offset

lwevo-druk
nieuwstad 29
7201 nk zutphen - tel. 05750-12306

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

REULING
VORDEN

SLAGMAN
TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORIX N
GERECLAMEERD

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

s--:/ geld oplevert. Stap eens bij ons
'•" -''binnen. We vertellen
u er graag meer over!

S
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

NEFI

Burg.
Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637



Mef vreugde verwacht
met liefde ontvangen

Geboren onze zoon

Merïjn

Broertje van Luca.

Herman, Bertine,
Luca Vlogman

1 5 december 1 992
De Doeschot 26
7251 VJ Vorden

Wij zijn blij en dankbaar dat wij
uit Gods hand mochten ont-
vangen onze zoon en broertje

Jos

Harm, Grietje,
Nienke en Mark Welleweerd

Ruurloseweg 63
7251 LB Vorden

Grietje en Jos rusten van
13.00 tot 15.00 uur.

Langs deze weg willen wij U
allen hartelijk bedanken voor
alle felicitaties, bloemen en ca-
deaus die wij hebben ontvan-
gen op ons 25-jarig huwelijks-
feest.
Het is voor ons een onvergete-
lijke dag geworden.

Johan en
Alie Norde-Oortgiesen

Burg. GalleestraatIO
7251 EB Vorden

Bij deze willen wij iedereen be-
danken die ons 25-jarig huwe-
lijksfeest, in welke vorm dan
ook, tot een onvergetelijke dag
heeft gemaakt.

Wij wensen u prettige Kerst-
dagen en een voorspoedig
1993.

Wim en Ermy Jansen

December 1992

Voor uw medeleven en be-
langstelling tijdens de ziekte-
periode en na het overlijden
van mijn man, onze vader en
opa

Johannes Bernardus
Marinus Schroer

zeggen wij u dank.

Uw steun heeft ons goed ge-
daan.

B.G. Schroer-Sasse
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, december 1992

VERHUISD:
Sinds !2-l2-'92
van Oosterhout

naar Vorden:

de Banenkamp 5
7251 LV Vorden-tel. 6561

Hans en

Cobi Romeijnders
Johan en Peter

We gaan
verhuizen!

Fam. H. Mokkink
Het Kerspel 22

naar:

Brandenborchweg l
7251 MA Vorden
Tel. 05752-6908

Tevens wensen wij alle
vrienden, buren en

bekenden

prettige feestdagen en een
voorspoedig 1993.

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

Jan ter Beek
05752-1807
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Op woensdag 30 december a.s. hopen
wij met onze kinderen ons 50-jarig
huwelijksfeest te vieren.

C. Everhard
C. J. Everhard-Kerkziek

Wij nodigen U hierbij uit voor de
receptie van 16.30-18.00 uur in:
De Herberg: kleine zaal, Dorpsstraat
10 te Vorden.

Molenweg 29
7251 ED Vorden
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In plaats van kaarten

Op woensdag 30 december a.s. hopen
wij met onze kinderen en klein-
kinderen ons 50-jarig huwelijk te
herdenken

H. G. J. Horstman
en

J. Horstman-Lenderink

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30
tot 18.00 uur in zaal 'De Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

december 1992
HetJebbink54, 7251 BN Vorden
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Bedroefd, maar dankbaar dat zij de rust heeft
gevonden, delen wij u mede dat is heengegaan
onze lieve moeder en fijne oma

HENDRIKA HEKKERS
SEDERT 20 SEPTEMBER WEDUWE VAN GERRIT LENSELINK

Zelhem : G. Lenselink
A. Lenselink-Hietveld
MayaenNiek
Mark
JimenNancy

Renkum : K.J. Lenselink
I.G.J. Lenselink-Kenter
Noeky
Irma

Zutphen, 18 december 1992
Corr.adres: Slotemaker de Bruinestraat 22, 7021 AS Zelhem

De crematie heeft 22 december jl. plaatsgehad
te Dieren.

„Eens in de toekomst
O, blijde morgen... "

Heden is, na een liefdevolle verzorging in het
Verzorgingstehuis ,,De Wehme", in haar Here
en Heiland ontslapen, onze lieve schoonzuster,
tante en oud-tante

Elisabeth Cornelia Nipius

op de leeftijd van 92 jaar.

Vorden : C.L Nipius-Egbers
Deventer: C. Nipius

H.M. Nipius-den Bleijker
Aadorp : P.C. Driessen-Nipius

B.J. Driessen
Remscheid C.L. Habel-Nipius

(Duitsland) : H. Habel
Zierikzee : A.S.C. Saman-Nipius

E. Saman
Amsterdam : C.G.P. Nipius

Dordrecht : J.W. Hagenbeek
A.M. Hagenbeek-van Zessen
Achterneven en -nichten

Vorden, 16 december 1992
Corr.adres: Molenweg 16, 7251 EE Vorden

De begrafenis heeft op maandag 21 december
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Wij maken onze cliënten erop attent dat de
avondopenstelling van vrijdag 25 december
wordt verplaatst naar woensdag 23 december,

De avondopenstelling van vrijdag l januari
komt te vervallen.

Wij wensen u fijne feestdagen.

ABN-AMRO
SNS-bank
Rabobank

Oudejaarsdag 31 december zijn onze kantoren

DE GEHELE DAG GESLOTEN
Uw betalingsopdrachten welke wij deze dag voor 12.00 uur
ontvangen via de brievenbus, worden nog verwerkt.

Wij wensen u fijne feestdagen.

Rabobank Vorden e.o.
kantoren te Vorden, Baak en Wichmond.

Rabobank S
N. Meek

gediplomeerd pianostemmer

f60-
Tel. 05750-27702

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

jhenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP: voederworte-
len. F. v. Amerongen, Schutte-
straat 12, Vorden, tel.
05752-6408.

• GEVRAAGD: zelfst. huis-
houdelijke hulp voor 1 och-
tend per week. Tel.
05754-1877.

• TE KOOP: piano (Schu-
mann), bruin hout, prijs
f 1750,-. Tel. 05752-6409.

• TE KOOP: tv-antenne,
z.g.a.n.,f 300,-. Tel. 6561.

• TE KOOP: koelkast, 240 li-
ter, frigidaire, slechts 1 jaar
oud. Tel. 6908.

Wullink
bouw & beheer b.v.

Wij zoeken voor ons bouwbedrijf:

— een VOORMAN-
TIMMElftlAN
die ervaring heeft in
zelfstandig uitvoeren
van bouwwerken

— een TIMMERMAN
Inl.: Tel. 05753-1914.

DEWINTERSCHILDER

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 05752-3999

In onze spuitinrichting kunnen wij in alle kleuren
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeubels en
alle andere voorkomende spuitwerkzaamheden, b.v.

stellingen, radiatoren enz.

1e en 2e Kerstdag
zijn wij

de gehele dag

GESLOTEN
Kerstavond gesloten vanaf 18.00 uur.

Cafetaria - Snackbar - Zaal

ft /H3nr̂  ^*^:S.W^M
n
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

Wegens vakantie

GESLOTEN
vanaf 23 december

4 JANUARI STAAN WIJ
WEER GEHEEL TOT UW DIENST.

HORECA-SERVICE EN
SCHOONMAAKARTIKELEN

Handelsonderneming
WELGRAVEN

Schoolstraat 6 - VORDEN
Tel. 05752-2154-Fax 3871

PEDICURE
Annle Mokkink-Kasteel
Brandenborchweg l
7251 MA Vorden
Tel. 05752-6908
Behandeling volgens afspraak bellen tussen
17.00 en 18.00 uur.
Wenst alle clientèle prettige feestdagen en een
voorspoedig 1993.

WIL mJ SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

Het Oude Jaar uit en
het Nieuwe Jaar in.

met: OLIEBOLLEN

APPELBEIGNETS
SAUCIJZEN

SNEEUWBALLEN

ANANASBEIGNETS

en n grote sortering GEVULDE BROODJES

Dan wordt het pas een goed begin!

Alles VERS van de Warme Bakker
en dat proeft U!

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Wij wensen U allen een heel
voorspoedig en gezond 1993.

De Vale Weide wenst U

prettige l^erstdagen en

een bloemrijf^l993.

DE VALEWEIDE-bloemen

Betaling abonnementsgeld
vanaf donderdag 17 december 1992
tot 15 januari 1993

Het abonnementsgeld voor 1993 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als 11 voor 15 januari 1993 betaalt.

Betaalt u na 15 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5, administratiekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS F 5,-als u vóór 15 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374: ABN-Amro nr. 48.63.19.245:
Bondsspaarbank nr. 92.31.24.004; Postbank nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 • POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 TELEFAX 05752 1086



EETCAFE - CAFETARIA

DE EIKEBOOM
St. Janstraat 69 - Keijenborg

17ITATODIGIJVG

Op zondag 27 december houden we open dag,
dan bent U van harte welkom, om onder het
genot van een hapje en drankje onze nieuwe
EETZAAL tot 70 personen en
SNOOKER-ZAAL te bewonderen.

Tevens wensen wij U prettige
Kerstdagen en tot
zondag 27 december.

Marga en Wim Booltink

P.S. Zoals elk jaar verzorgen we weer
diverse salades en ijs, tijdig bestellen.
Wij zijn Ie Kerstdag gesloten en 2e
Kerstdag open vanaf 14.00 uur.

KERST AANBIEDING
GELDIG T/M 31 DECEMBER '92

KERAMISCHE WAND- EN VLOERTEGELS

AL UW VAKANTIEZAKEN WORDEN
PERFECT GEREGELD BIJ DE RABOBANK

De nieuwe zomer-
programma's zijn weer
binnen. Op onze afdeling
Reizen zullen wij u graag
adviseren welke vakantie het
beste past bij uw wensen.

Tiny Koning Monique van Wijk Nicole Scharrenberg

Dicht bij huis vindt u al uw vakantiediensten centraal onder één dak. Boeken van uw vakantie bij de Rabobank betekent naast goede service
ook zekerheid, want de Rabobank selecteert op kwaliteit en ons advies is objectief en deskundig.

In verband met de te verwachten drukte zijn wij in de maand januari op de volgende zaterdagen geopend:

zaterdag 16,23 en 30 januari (alleen de reisafdeling)

U bent van harte welkom tussen 10.00 en 15.00 uur.

Rabobank

30x30 cm

van 53,50 voor 45,

p/m2

Ten Cate en
Hollandia

ONDERGOED
voor DAMES en HEREN

a/d Zutphenseweg heeft het.

NIEUWJAARSRE
OP4JANUARI1

GEMEENTE
VORDEN

IE GEMEENTEBESTUUR

Op 4 januari 1993, vanaf 20.00 uur, houden burge-
meester en wethouders een nieuwjaarsreceptie in het
gemeentehuis.

Iedereen is van har ïlkom.

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-15.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcf-vorclen bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Voor ONDERHOUD VAN
SLOTEN: klepelen, maaien,
opschonen: LOONBEDRIJF

KLEIN STARINK, Hoogstraat 32,
Toldijk.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Voor al uw
rundvleespakketten.

Voor folder en informatie:
tr 05739-1202 (fam. Sasse)

Wij wensen U allen
prettige Kerstdagen en

een goed 1993.

't allermooiste vuurwerk bij

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 4 januari 1993, gedurende 14 dagen, ter ge-
meentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a.
(Koetshuis) ter inzage ligt het voorontwerp-bestem-
mingsplan 'Joostinkweg 1992'.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel
Joostinkweg 10 en regelt de wijziging van de bestem-
ming 'Agrarisch gebied' in de bestemmingen 'Lande-
lijke woonbebouwing, klasse A' en 'Zomerhuisjes,
klasse A'.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belang-
hebbenden eventuele bezwaren (schriftelijk) kenbaar
maken aan hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven, zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 24 december 1992.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Een schitterende kollektie
om uw keus te kunnen
bepalen is beschikbaar.
Vroeg bestellen is verstandig.

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Vanaf 14 december kunt u onze
bestellijst afhalen.
Profiteer nu nog van onze
speciale voorverkoopkorting.

Aflevering en verkoop uit voorraad:
alléén op woensdag 30 december en
donderdag 31 december vanaf 8 uur.

si.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
maandag 4 januari 1993, gedurende één maand, voor
een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage ligt het
door gedeputeerde staten van Gelderland op 2 de-
cember 1992, no. RG92.32881 goedgekeurde be-
stemmingsplan 'Vorden Kom Gemsterrein 1991, nr.
1'.

Dit plan heeft betrekking op de herinvulling van het
voorste gedeelte van het Gems-terrein aan de Zut-
phenseweg met winkels en kantoren.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad
en gedeputeerde staten hebben gewend, kunnen ge-
durende genoemde termijn van een maand beroep
aantekenen bij de Kroon.

Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Ma-
jesteit de Koningin en worden ingediend bij de Raad
van State, afdeling geschillen van bestuur, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Vorden, 24 december 1992.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden, afd. RO
(Koetshuis) ligt vanaf 28-12-92 op werkdagen van
09.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddagen van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. Schildersbedrijf J.M. Boerstoel bv, Dorpsstraat 9,
7251 BA Vorden, adres inrichting: Dorpsstraat 7-9
te Vorden;

2. dhr. J.J.M. Rouwen, Vierakkersestraatweg 28,
7233 SG Vierakker, adres inrichting: Vierakkerse-
straatweg 28;

3. dhr. D.B. Pardijs, Lankhorsterstraat 12, 7234 SR
Wichmond, adres inrichting: Lankhorsterstraat 12;

4. Atomica Plastic's, Handelsweg 2, 7251 JG Vor-
den, adres inrichting: Handelsweg 2;

5. dhr. J.A. Berenpas, Mosselseweg 8, 7251 KT Vor-
den, adres inrichting: Mosselseweg 8;

6. dhr. H.J. Berenpas, Mosselseweg 3, 7251 KT Vor-
den, adres inrichting: Mosselseweg 3;

7. Aannemersbedrijf Peelen B.V., Dorpsstraat 28,
7234 SP Wichmond, adres inrichting: Dorpsstraat
28;

8. Fa. J.J. Hartemink en Zn., Uselweg 6, 7233 SJ
Vierakker, adres inrichting: Uselweg 6;

9. dhr. B.A. Wagenvoort, Larenseweg 3, 7251 JL
Vorden, adres inrichting: Larenseweg 3.

De nr's 1 t/m 4 betreffen aanvragen om vergunning tot
het oprichten of in werking hebben van:
nr. 1. een schildersbedrijf met winkel en werkplaats;
nr. 2. een schildersbedrijf;
nr. 3. een schildersbedrijf annex dakdekkersbedrijf;
nr. 4. een inrichting voor de verwerking van foliën.

De nr's 5 t/m 9 betreffen aanvragen voor een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning voor:
nr. 5. een agrarisch bedrijf;
nr. 6. een agrarisch bedrijf;
nr. 7. een timmerwerkplaats;
nr. 8. een aannemersbedrijf;
nr. 9. een manege/stalhouderij.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunningen kunnen door een ieder gedurende
een maand vanaf de datum van tervisielegging van
deze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend
bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaar-
schriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder
kan ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde
BEZWAREN inbrengen, enwel op verzoek tot 11 ja-
nuari 1993. Dat laatste geldt voor de aanvragen 1 t/m
8. U gelieve daarvoor een afspraak te maken.
Eventuele (mondelinge) bezwaren tegen het verlenen
van de vergunning voor B.A. Wagenvoort (nr. 9) kun-
nen worden ingebracht op een openbare zitting, waar
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisse-
ling, te houden op 14 januari 1993 om 10.00 uur in de
wethouderskamer, sector Samenleving,
indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuur worden ingediend. BEROEP tegen de
op het verzoek genomen beschikking kan later, behal-
ve door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden
ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn
schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht,
tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in
staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen.

Datum: 22 december 1992.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.
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Echtpaar Horstman viert hun
gouden huwelijksfeest

Woensdag 30 december zijn de heer en mevrouw H.G.J. Horstman
en J. Horstman-Lenderink 50 jaar getrouwd. Dat vieren zij die dag
o.m. met een receptie in zaal De Herberg.

Zowel bruid als bruidegom zijn ge-
boren en getogen Vordenaren. De
heer Horstman begon na zijn school-
t i j d als paardeknecht bij baron Van
Dorth tot Medler. Deze functie heeft
hij 21 jaar uitgeoefend waarbij hij bij
de baron tevens werkzaamheden in
de tuin en de bongerd verrichtte.
Daarna werkte hij een reeks van ja-
ren bij het pluimveebedrijf van Ma-
nus Gerritsen in Warnsveld.

Zijn vrouw heeft hij bij café Zwaantje
in Vorden leren kennen. Het huwe-
lijksfeest werd in de oorlogsjaren ge-
vierd bij café Schoenaker op de Kra-
nenburg. Vanwege de gladheid was
het kersverse bruidspaar genood-
zaakt die avond naar huis te lopen.
Naar de Reeoordweg in het buurt-
schap Mossel.
Een fijn huis, zo zou blijken, want het
echtpaar Horstman bleef er 44 jaar

wonen. Thans wonen zij aan Het
Jebbink in een bejaardenwoning
waar zij het uitstekend naar de zin
hebben. Beiden verkeren nog in goe-
de gezondheid. Konijnen en kippen
fokken dat waren de vrijetijdsbeste-
dingen van de heer Horstman. De ve-
le bekers en medailles in een grote
kast aan de muur in hun woning vor-
men daarvan wel het beste bewijs.
Mevrouw^Horstman mag graag
breien, l^puren en puzzels oplos-
sen.

Zij hebben vijf kinderen en elf klein-
kinderen.

Kerstviering KPO
VORDEN/KRANENBURG

Het eerste deel van de avond werd
verzorgd door groep 6, 7 en 8 van de
Kraanvogel. Onder leiding van de
heer W. Gudde hadden de leerlingen
een 150 jaar oud sprookje ingestu-
deerd. De titel hiervan luidt 'Het
meisje met de zwavelstokjes'. Een
sprookje waarvan de inhoud ook nu
nog actueel is. De kinderen kenden
hun tekst prima en ze speelden en
zongen met veel enthousiasme. Zij
kregen een aardigheidje en een wel-
verdiend applaus.

Na de pauze was het woord aan
mevr. J. Wolsing die op deskundige
manier drie verschillende kerststuk-
jes maakte. Door een van de leden
werd er een kerstgedicht voorgedra-
gen. Al met al een sfeervolle kerstvie-
ring.

De volgende bijeenkomst is 19 janua-
ri wanneer de jaarvergadering wordt
gehouden.

K.B.O.
soos Kranenburg
Op 15 december jl. werd de jaarlijkse
Kerstmiddag gehouden in zaal Eykel-
kamp op 't Medler. De voorzitster
mevr. Zents opende de middag, waar-
na m.m.v. Pastoor van Zeelst de gebe-
den, gezangen en lezingen worden
verzorgd.

Aan het eind van de middag wordt
dan een heerlijke kersttafel, welke
door de fam. Eykelkamp tot in de
puntjes is verzorgd, geserveerd.

Mevr. Waarle-Jansen dankt het be-
stuur voor hun inzet voor de soos,
waarna tot slot de voorzitster de
chauffeurs bedankt voor h^vervoer
van de leden en de middJ^^luit met
iedereen een zalig Kerstfeest en een
gelukkig en gezond 1993 toe te wen-
sen.

Gemeente Vorden positief
over aktie w Vorden
Op één van de pupillenvergaderingen van de voetbalvereniging
Vorden ontstond naar aanleiding van het altijd te krap toegemeten
budget het idee om dit budget met een zgn. 'lege flessenaktie' wat te
verruimen.

Zoiets is natuur l i jk snel gezegd, maar
het idee sprak de aktieve pupillenlei-
ders wel aan. "Laten we deze aktie
dan houden direct na de feestdagen",
spraken de leiders in koor. De Vor-
dense bevolking zal dan ongetwijfeld
het nodige glaswerk in de vorm van
Hessen in huis hebben gehaald en die
zullen wel leeg gekomen zijn, merkte
één van hen nog op. De man sprak
blijkbaar uit ervaring.

En zo kwam zaterdag 2 januari in
beeld. Voetballen met de jongens
kan dan toch niet vanwege de winter-
stop.

Het gaat bij deze aktie om alle fles-
sen. Dit is in elk geval een aktie waar
je niet direct om geld komt vragen. Je
helpt het milieu hiermee doordat er
minder glas op de stortplaats belandt.
Als alle teams meedoen kan men het
hele dorp door. Het geeft nog een ex-
tra st imulans aan het verenigingska-
rakter, het bevordert de saamhorig-
heid. De mensen hoeven niet met le-
ge flessen te sjouwen naar de super-
markt en naar de glasbakken. Kort-
om allemaal steekhoudende argu-
menten om zo'n aktie te laten plaats-
vinden.

De legeflessenaktie werd in brede
kring binnen de voetbalvereniging
besproken en alle bestuursorganen
reageerden zeer positief. De actieve
pupillenleiders André Siemerink, Je-
roen en Dennis Tijssen togen met al
deze gegevens aan het werk. Al onze
plaatselijke supermarkten doen mee,
daar kunnen de mannen de statie-
geldflessen in kratten heen brengen.

Hoe zou ons gemeentebestuur te-
genover zo'n aktie staan? Een dele-
gatie toog naar weth. mevr. Aartsen.
Ook zij vond deze aktie een prim^i
i n i t i a t i e f en is bereid om deze aktie te
stimuleren en in overleg met haar af-
deling stelt de gemeente een contai-
ner beschikbaar. Het gaat dan met
name over de statieloze flessen die
eigenlijk niet in de grijze container
horen te komen maar in de glascon-
tainer.
De F, E, D, C, B en A teams met lei-
ders, trainers en veel ouders en vrij-
willigers zullen deze aktie tot een
succes maken. Zelfs voorzitter Jan
Rouwenhorst zal langs de deur gaan
om in zijn buurt de lege flessen op te
halen. Alle voetbalmannen zul len
herkenbaar zijn aan de geel-zwarte
clubkleuren.

Dus beste Vordenaren, de voetbalve-
reniging helpt zaterdag 2 januari ie-
dereen van al de zware lege flessen
af. I n het hele dorp zal men actief zijn
en zult u de jeugdleden vanaf de mor-
genuren aan uw deur kunnen ver-
wachten. Een en ander zal met vrolij-
ke muziekklanken uit een geluidswa-
gen worden ondersteund. Mocht u
niet thuis zijn, zet dan de doos met le-
ge flessen bij de buren of zet het za-
terdagmorgen 2 januari voor de deur.

De voetbalvereniging haalt het op.
De jonge voetballers zullen ook in-
wendig worden verzorgd. Spontaan
stelde bakker Van Asselt krentebol-
len voor de jongens beschikbaar.
Voor drinken langs de route wordt
eveneens gezorgd.

Conflict 'Klimopschool'
met gemeente opgelost
Tijdens de openbare vergadering van de commissie Welzijn ging de
heer D. Somsen, vice-voorzitter van de 'KlimopschooP te Wich-
mond in op een zakelijk conflict dat het schoolbestuur met het
gemeentebestuur van Vorden had.

Op deze school vindt o.m. jaarlijks
een onderzoek plaats naar spraak- en
taalstoornissen van de kinderen. Lo-
gopediste mevr. Spaarwater wil vol-
gens het schoolbestuur niet screenen
in het tweede jaar maar pas bij de kin-
deren van groep I I I beginnen.

Het schoolbestuur vindt dit onjuist.
"Geef ons het geld maar, dan verzor-
gen wij het screenen vanaf groep II
zelf wel", zo zei de heer Somsen.

Met name commissielid J.D. Bouw-
mcister (CDA) toonde zich verrast
over hetgeen de heer Somsen naar
voren had gebracht, want Bouw-
meister had een brief van het college
onder ogen gekregen waarin stond
dat mevr. Spaarwater intussen wel
bereid is om met het screenen van
groep II te beginnen.

Wethouder mevr. Aartsen (CDA)
antwoordde hierop dat mevr. Spaar-
water inderdaad op haar standpunt is
teruggekomen en dat het schoolbe-
stuur van 'Klimop' na de raadsverga-
dering van volgende week de desbe-
treffende brief zal worden toegezon-
den.
Op vragen vanuit de commissie en
van de heer Somsen: 'vanwaar deze
kentering', wenste de wethouder
geen antwoord te geven. "Ik ga hier
verder niet op details in", zo sprak zei
vastbesloten. De heer Somsen ver-
zocht mevr. Aartsen het schoolbe-
stuur 800 gulden terug te storten.
Kosten die de school de afgelopen
twee jaar zelf aan screening van
groep II heeft uitgegeven. Wethou-
der Aartsen beloofde hem in elk ge-
val binnenkort antwoord te geven op
dit verzoek.

In commissie Welzijn:

Hoge prioriteit ruilsysteem
huisvuilcontainers
In de commissie Welzijn is uitgebreid gesproken over de enquête
die is gehouden over^de inzameling van huisvuil. Wethouder Aart-
sen werd verzocht alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk aan
de burgers de mogelijkheid te bieden om, indien noodzakelijk, de
grote containers om te ruilen voor een kleinere.

hof, het gebruik van kleine grijze IvtJO l MAKK1
containers te bevorderen.
Mevr. Diewerke Folkertsma van het
Werkverband Vordense Minima ad-
viseerde 'de chip' te introduceren.
Ook vanuit de commissie waren er
voorstanders voor het invoeren van
de chips. Volgens wethouder mevr.
Aartsen is het nog een grote vraag of
de chip wel werkt. Er zitten volgens
haar nog vele haken en ogen aan.

Vluchtelingenwerk
Namens de Stichting Vluchtelingen-
werk Vorden-Hengelo-Hummelo
gaf de heer J. van Burk mede namens
de werkgroep in Vorden een kort ver-
slag over de hulp aan deze vluchtelin-
gen. Vorden telt drie* Somalische ge-
zinnen met in totaal 15 mensen. "Tot
nu toe tevreden, de gezinnen geven
in de omgeving waar zij wonen geen
problemen", aldus de heer Van Burk.
Wethouder Aartsen wees op het vele
werk dat de vrijwilligers in dit project
steken. "Een vierde woning voor
vluchtelingen blijft onze aandacht
houden", aldus de wethouder.

Jubal
Vanwege de kerstdagen zal muziek-
vereniging Jubal op dinsdag 29 de-
cember papier ophalen. De contai-
ner zal voor het buitengebied alleen
op dinsdagochtend beschikbaar zijn.
Dan kan dus het papier in de contai-
ner geplaatst worden. 's-Morgens
zullen de muzikanten in de kern van
Wichmond het papier komen opha-

•len.

Mevr. Horsting (PvdA) wees er op
dat men niet te gemakke l i j k moet
gaan denken over het omru i l en van
de grijze container naar een kleinere.
"Niet te veel de nadruk op leggen,
omdat anders het gevaar bestaat dat
er hier of daar 'langs de weg' v u i l
wordt gestort", zo sprak zij. Wethou-
der mevr. Aartsen was het daar vol-
komen mee eens. Ook zij von:! dat
voorzichtigheid in deze is geboden.

De commissie was unaniem van me-
ning dat compostering een goede
/aak /ou zijn. "Dit moet vooral in het
buitengebied gestimuleerd worden",
zo vond liberaal G.J. Rietman.

Namens de 'Praatgroep Milieu' (een
onderdeel van het Conc i l i a i r Proces
van de Raad van Kerken in Vorden)
bepleitte de heer J. v.d. Broek, mede
namens de bewoners van de Zuivel-

VLO op kerstavond
in de ether
Op kerstavond zendt VLO via de 107
U FM een speciale Kerstprogramma
uit met medewerking van ds. Klaas-
sens en zijn dochter Mar ianne en sa-
men met bewoners van De Wehme.
Tijdens de kerstdagen is VLO ook in
de ether met aangepaste program-
ma's waarbij leuke prijzen te winnen
J'ijn.

Voor info: Dinant Brummelman,
vViersserbroekweg 5, tel. 6560.

Eigenlijk een trieste bedoening toen de deelnemers aan de kerst-
markt onder een druilerig regentje zaterdagmorgen al bijtijds bezig
waren de kramen met hun waren in te richten. Toen de voorberei-
dende werkzaamheden achter de rug waren en de eerste bezoekers
zich op de markt begaven, bleken de standhouders lak te hebben aan
Pluvius.

Vol goede moed en met vrolijke ge-
zichten stond men de eerste k lan ten
te woord met in het achterhoofd de
gedachte: 'het wordt nog wel beter
vandaag'. En zo gebeurde het ook
daadwerkelijk, want toen aan het slot
van de kerstmarkt onder muz ika le
begeleiding van Concordia de bezoe-
kers zich tegoed deden aan de tradi-
tionele boerenkool met worst, was
het droog.

Gedurende de hele middag werden
de bezoekers aan de markt 'getrak-
teerd' op zang, muziek en toneel. De

nijverige VOV (Vordense Onderne-
mers Vereniging) had een ru imte op
de mark t vrijgehouden waarde plaat-
selijke verenigingen hun optredens
konden houden.

Toneelvereniging Kralo had zelfs
een levende kerststal, waar deze mid-
dag drie keer een kers tverhaal werd
voorgedragen.
Verder werkten aan het cul ture le
programma mee: het Vordens tiener-
koor Voliko, kinderkoor De Kerkuil-
tjes, Sursum Corda, Ned. Hervormd
kerkkoor Wichmond/Vierakker, de

midwinterhoornbla/ers, gemengd
koor Wichmond/Vierakker , Vor-
dens Dameskoor, een koperensem-
ble, dansgroep De Knupduukskes en
hel Vordens Mannenkoor.

De standhouders dede goede /aken.
Er was een ( l ink aanbod van uiter-
aard stukjes, bomen, ar t ikelen, kort-
om alles wat met Kerst heeft te ma-
ken, /.o ook de lekkernijen en niet te
vergeten de Glühwein. Enkele fir-
ma's gaven aan de kinderen kaartjes
uit waarmee ze een gratis ritje met de
arreslee konden maken. Ook konden
de k inderen de/e middag meedoen
aan hel optuigen van een kerstboom.
De kerstman, deze dag met assisten-
tie, reikte na afloop de prijzen uit .
Toen zaterdagavond het k a m p v u u r
was gedoofd en de boerenkool was
verorberd, kon er maar één conclusie
worden getrokken: 'kerstmarkl Vor-
den, nat maar wel gezellig'.



TOPARTIKELEN voor ELK seizoen
NU NOG 6% BTW EN WIJ WERKEN MET NETTO PRIJZEN

HONDA
CARRARO

tuinbouwtrekkers
Speciale

veegmachines
met aandrijving

RONDE
BEZEM

vanaf 395,-

Voerverdeel- en
aanzetmachine

Mest- en
sneeuwschuiven

Diverse heteluchtkanonnen,
hout- en compostmachines

HONDA
generatoren
beginnen waareen
stopkontakt stopt

ALPINA motorzagen

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1993.

d LU El teKeijenborg Ook voor SERVICE en ONDERDELEN
Nieuw en gebruikt (alle merken)

Land- en tuinbouwmechanisatie
Reparatie en slijpinrichting

Branderhorstweg 5 - KEIJENBORG
(gem. Hengelo Gld.) - Tel. 05753-2026

Zonne-energie: een bijzonder zuinige en schone energie-
bron. Een paneel met zonnecollectoren haalt overdag de
energie uit de zonnestralen. De energie wordt opgeslagen
en omgezet in warmte. Het zorgt voor warmwatervoorzie-
ning in uw hele huis. Wij hebben de nodige kennis in huis
om deze schone energiebron te leveren en te installeren.
Profiteer nu van de gunstige subsidie regelingen.

ÈL'J
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baaksewegll WICHMOND 05754 1755 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 18383

• W, Sluyterweg 7 HAARLO 05456 ; 1344

DISCOVI RVOE

voor
betrouwbare en deskundige

bemiddeling bij koop of verkoop van
onroerend goed.

Lid Vereniging Bemiddeling Onroerend
goed VBO Den Haag.

Ruurloseweg 70, Vorden

Telefoon: (05752) 64 30

De Fam. Heyink en medewerkers van
"De Spannevogel" doffen U voor het
genoten vertrouwen in 1992 en
wensen u Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig 1993 toe.

P.S. 2-l-'93 zijn wij GESLOTEN

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484
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£"r 2///I twee adressen waar u lekker
kunt eten:

het uwe en het onze
Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden-Tel. 6634

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Maak eens kennis met
sfeervol wonen en slapen
tijdens onze Kerstshow

Bezoek onze Kerstshow op 2e Kerstdag en zaterdag 2 januari en u kunt kennis
maken met sfeervol wonen en slapen. De nieuwste aktuele woontrends van

diverse topmerken. Loop gerust even vrijblijvend binnen en kijk uw ogen uit.
Met volop interessante Kerstaanbiedingen. Bovendien hebben we tijdens onze

Kerstshow een interessante expositie van handgemaakte poppen.

Maak ook eens kennis met onze nieuwe grenen-boetiek, boordevol
romantisch woongenot en onze speciale beddenspeciaalzaak met ruim

1.000 vierkante meter slaapcomfort.

ledere klant van onze Kerstshow maakt bovendien nog eens kans op
een dinerbon t.w.v. fl. 150,- U bent van harte welkom!

Wij wensen u prettige feestdagen.

LUBBERS
WOONWINKEL

SPECIALIST IN WONEN EN SLAPEN

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1286

CURSUSSEN
JAN. '93

COMPUTER/
ADMINISTRATIEF

Eerste vrijblijvende informatielessen:

LICHTENVOORDE PILLEN "T ZWAANTJE1:
Computerboekhouden
Computercursus beginners

Comp.cursus gevorderden

Tekstverw. WP 5.1 beginners

Tekstverw. WP 5.1 gev.

Basiskennis Boekhouden
Huiswerk- en studiebeg.

wo. 20-1
dll 9-1

do 21 -l
do21-l
vr22-l

wo 20- 1
wo 20- 1
do21-l

ma-vr

EIBERGEN ZALENCENTRUM 'DE KLOK':
Comp.cursus beginners ma 18-1
Tekstverw, WP 5.l beginners ma 18-1
Basiskennis Boekhouden aï 19-1

VORDEN 'DORPSCENTRUM1:
Comp.cursus beginners di!9-l
Tekstverw. WP 5.l beginners di!9-l

Basiskennis Boekhouden ma 18-1

19.00
20.30
19.00
20.30
13.30
9.30

19.00
9.30

20.30
19.00
15.30

19.00
20.30
19.00

19.00
9.30

20.30
19.00

19.00
9.30

20.30
19.00

9.30
19.00

GENDRINGEN CAFETARIA 'TE PAS':
Comp.cursus beginners do 21-l
Tekstverw. WP5.l beginners do21-l

do21-l
Basiskennis Boekhouden do 21-l

ZELHEM CAFE-REST. 'DE BRINK':
Tekstverw. WP 5.l beginners vr22-l
Basiskennis Boekhouden wo20-l

Inlichtingen:

05443-75140 _
Instituut

WALLERBOS
—

Evert Heusinkveldstr. 2
7131 ZG LICHTENVOORDE

VOOR DEELNAME AAN DE l E VRIJBLIJVENDE
INFORMATIELES GRAAG TEL. OPGAVE

Directie en personeel van

(L*
INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
l Baakseweg 11 WICHMOND 05754-17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 - 18383

• W, Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

wensen u prettige
Kerstdagen en een

Gelukkig Nieuwjaar.

2 Januari is ons gehele bedrijf

GESLOTEN
Winkel in Zutphen gesloten i.v.m.
inventarisatie van 2 t/m 5 januari.

LOON- EN GRONDWERKEN

ONSTEINSEWEG 2-7251 ML VORDEN TEL. 05752 - 6870

MEDO-RUURLO

wenst allen
Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Is uw drukwerk vakwerk

geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



2'KERSTDAG
GEOPEND WIJK f0.00 ïïtf f7.00 (/(//?

HELMINK
meubelen

VORDEN/TEL. 05752-1514

ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN / TEL. 05454-74190

J.W. HAGEMANSTRAAT 3

H E L M I N K M A A K T H E T M O O I E R B I J U T H U I S

JEUGDSOOS FLOPHOUSE
TOLDIJK

TWEEDE KERSTMIDDAG

KERST-POP
BULL-IT

5 man, l vrouw-formatie, met gastoptreden

Zondag

27
december

KLAVERJAS-
üi

t»
KLAVERJASWEDSTRIJDEN met
GEZELLIGE BRUNCH - Aanvang 11.00 uur

Zondag

27
december

BOERENKOOL RIT
AVON(D)TUURLIJKE AUTOPUZZELRIT
BOERENKOOL ETEiï, MUZIEK, GEZELLIGHEID
Aanvang 19.30 uur - Vooropgaue gewenst.

Maandag

28
december

REUNIE
NOT BEETHOVEN!!!

Onze unieke regio band in een
verrassend jasje met
diverse gastmuzikanten.

Woensdag

Het op bruiloften en partijen
spelende duo

„DePlayers"
wensen hun clientèle en bekenden

Prettige Kerstdagen en
een Goed 1993.

P. Koers, Vorden. Tel. 05752-2683,

HOLTSLAG
Bouwmaterialen
RUURLO
Tel. 05735-2000

wenst u allen
prettige kerstdagen
en een
voorspoedig 1993

Tussen kerst en nieuwjaar
zijn wij beperkt geopend.

DE REGT, BLOEMENDAAL &WIEGERINCK

COMPLETE FINANCIËLE &

FISCAAL/JURIDISCHE ADVISERING

Wij wensen u prettige kerstdagen en

een in alle opzichten gezond 1993.

31 December is ons kantoor vanaf 12.00 uu r gesloten.

Ruurloseweg 21 725ILAVorden Tel. 05752-1485 Telefax 05752-1689

EXCLUSIEVE WONINGEN

ONTWERP
ARCHITEKTENBUREAU WOLBERT

* keus uit ruim 80 ontwerpen
* traditionele bouw
* volledige inspraak mogelijk

voorbesprekingJ^steloos
* goede bouwbèffciding
* offertes all-in
* niet gebonden aan aannemer
* 30 jaar ervaring

TWEE ONDER EEN KAP OF VRIJSTAAND

Voorinformatie, of een vrijblijvend gesprek.

BPC
BOuwpinnccnTRum
HENGELO GLD. BANNINKSTRAAT 21. TEL 05753-2588

Wij wensen U allen fijne
feestdagen en

een goed 1993 toe.

Fam. G.W. Schuerink
en medewerkers

Koningsweg 4
HENGELO (Gld.)

Boudewijn Smeitink
GRENEN MEUBELEN

DECORATIE-ARTIKELEN
HANDGEMAAKTE KAARSEN

Wij zijn 2e Kerstdag
geopend van

11.00-17.00 uur.
Profiteer van de

speciale
Kerstaanbiedingen.

Ruurloseweg 43 Hengelo (Gld.) - Tel. 05753 1073/2524

STALEN LEDIKANT
met verstevigde na te spannen
spiraalbodem
leverbaar in de kleur rose, zwart, wit

NORMALE PRIJS: 418-

nu

1500 m2 woonplezier

Wij wensen U Prettige Feestdagen en
een Voorspoedig 1993.



In elk huis een kerstster!
EEN veel gevraagde plant, vooral tegen de kerstdagen, is de 'poinsetti-
a', beter bekend onder de naam kerstster. Deze plant is afkomstig uit
Mexico en Zuid-Amerika. Ze is gesteld op schaduwrijke en vochtige
plaatsen. In ons land wordt ze als eenjarige plant gekweekt voor de
'mand' of als snijbloem. Deze zo tegen de kerstdagen veel gekochte
plant moet dan 'bloeien'. Het zijn echter niet de kleine bloemen zelf,
die de sierwaarde bepalen, maar de stervormig gegroepeerde blade-
ren, die dicht bij elkaar stoelen, juist onder de bloem. Tegen de kerst-
dagen zijn deze sterren prachtig rood gekleurd. Er zijn witte en rode,
maar dit neemt niet weg dat de rode tegen de kerstdagen het meest
gekocht worden. Er zijn onder de rose soort ook exemplaren te vinden
met een dubbele rij rode topbladeren of met een blad, dat iets weg
heeft van een eikeblad.

VÉÉL ZORG, VÉÉL VOCHT EN WEINIG UCHT
ZODRA de kerstster gesneden wordt,
vloeit er een wit melkachtig sap uit de
wond en om dit te voorkomen moeten
we de punt van de steel afbranden.
Krijgt u dus met de kerstdagen afgesne-
den poinsettia's, dan moet u er om
denken, dat er geen stukje van de steel
afgesneden mag worden, tenzij u direct
daarna de steel even in de vlam van
een kaars houdt.
Het komt voor, dat de bloemen spoedig
slap worden, in dat geval dient de steel
ter lengte van ongeveer 8 cm in kokend
water gehouden te worden, dan trekt
het vaak weer bij.
Overhouden van een poinsettia is erg
moeilijk. Toch kunt u het proberen, door
het blad na januari rustig te laten afval-
len en de kale plant ergens op een
vorstvrije plaats te zetten. Meestal is
gieten overbodig, h maart moet de
stam teruggesneden worden tot onge-
veer 10 cm boven de pot en dan krijgt
de plant een warmer plaatsje.

Veel vocht
NU komt het moeilijkste. De tempera-
tuur spreek een geducht woordje mee,
want staat ze te koud, dan wordt het
blad geel en valt af. Staat ze voldoende
warm, dan is het de droogte die kwaad
kan doen. De temperatuur mag schom-
melen tussen 17-19 graden Celsius. Het
blad krult dan en het gevolg is, dan het
zal afvallen. U kunt dit alles tegenhou-
den door veelvuldig te sproeien, maar
een plaatsje in een kas met veel vochti-
ger lucht is wel veel en veel beter. In
september en oktober doen we er goed
aan iets bij te voeden, opdat er grotere
bloemen zullen komen. Van midden no-
vember af moet de plant beslist donker
staan. Veel licht mag de plant in die tijd
niet bereiken. Teveel licht zelfs is vol-
doende om de plant te laat te doen zijn
met de bloei. Het is dus wel een zor-
genkindje, maar het is de moeite waard.

Feestelijk koken met
Kerstmis

HET kost menigeen elk jaar weer heel wat hoofdbrekens om een goed
kerstdiner samen te stellen. Het mag niet te zwaar zijn want we gaan
toch al te vaak over de culinaire schreef in die dagen. Wij hebben nu
een aardig etentje voor u samengesteld van vier gangen. Wij hebben
dan de koffie en wat u eventueel daarbij geeft niet meegerekend. De
hoeveelheden zijn voor vier personen, u kunt dan zelf wel uitrekenen
hoeveel u voor uw gezelschap nodig hebt. Weet wel dat er met de
feestdagen veel gesmuld wordt, dus wees niet te zuinig in u bereke-
ningen.

TRUFFELSOEP

BENODIGDHEDEN: een klein
blikje imitatietruffels, 1 klein blik-
je ganzen- of kippenlevertjes, 4
plakjes diepvries bladerdeeg, 1
eidooier, 4 eetlepels matignon
(gelijke hoeveelheden wortel, ui,
bleekselderie, champignons), 40
gram boter, 1 liter kippebouillon
(vers of van tabletten).

Snijd de groenten zeer fijn en smoor ze
gaar in de boter, maar laat ze niet bruin
worden. Snijd de helft van de imitatie-
truffels in onregelmatige stukjes en doe
dit ook met de lever. Verdeel dit alles
over vier ovenvaste soepkommen.

Maak de kippebouillon kokend heet en
schenk de kommen iets meer dan half
vol. Bestrijk de rand van de soepkom-
men en de kant die boven komt van het
bladerdeeg met eidooier en leg op elke
kom een plakje van het deeg dat u
goed vastdrukt zodat de kommen goed
dicht zijn. Verwarm de oven tot 220
graden en zet de kommen erin tot het
deeg goudbruin en dus gaar is. U zult
bemerken dat de dakjes bol gaan staan.
Aan tafel wordt het bladerdeeg gebro-
ken zodat het in de soep valt en zo
gegeten kan worden.

KIPKROKETTEN

BENODIGDHEDEN: 50 gr gekookt
kippevlees, 50 gr gekookte ham,
1/2 blikje imitatietruffels, 50 gr
champignons, 50 g: bloem, 50 gr
boter, 4 eieren, 4 dl kippebouil-
lon, zout en peper, enkele takjes
peterselie, beschuit.

Smoor de in stukjes gesneden champig-
nons in de boter gaar en voeg daarbij
het kippevlees, de ham en de truffels
(alles in stukjes gesneden). Doe er dan
de bloem bij en maak met de bouillon
een stevige ragout, die u op smaak
maakt met peper en zout. Haal de pan
van het vuur en roer er snel drie rauwe
eierdooiers door. Goed roeren maar niet
laten koken om schiften te voorkomen.
Doe het mengsel in een met boter inge-
vette platte schaal en laat het afkoelen.
Maak paneermeel door de beschuit
door een fijne zeef te halen. Zorg er
voor dat er geen grote stukken in het
paneermeel achterblijven. Vorm kroket-
jes van de opgestoven massa, haal ze
door een losgeklopt ei en daarna door
de paneermeel. Herhaal dit indien no-
dig. Bak de kroketjes in heet frituurvet
goudbruin in enkele minuten. Serveer
ze op een papieren servetje en leg er
een takje peterselie bij.

Driekoningenbrood
HET zelf bakken van luxe broden voor de feestdagen is niet zo
moeilijk als het lijkt. Als u de aanwijzingen in de receptuur
nauwkeurig opvolgt kan er niets mis gaan. Het driekoningenbrood
komt uit Frankrijk. En u weet het, de Fransen kunnen er wat van. U
kunt het warm of afgekoeld serveren. Bij het ontbijt met een heerlijk
potje echte boter, maar het is ook zeer geschikt om bij de koffie te
geven. Wacht u tot de middagthee, dan is het misschien lekker om
er een piepklein glaasje sinaasappellikeur bij te serveren.

BENODIGDHEDEN: 500 gram
bloem, 15 gram bakkersgist, 1/2
dl lauw water, 3 verse eieren,
100 gram suiker, 100 gram bo-
ter, zout, 2 eetlepels geraspte si-
naasappelschil, 2 eetlepels
geraspte citroenschil, 1 eidooier,
3 eetlepels bruine suiker, een
afgeschilde schil van een si-
naasappel in reepjes gesneden.

NEEM 125 gram van de bloem. Los de
gist op in een halve deciliter water en
meng dit door de bloem. Laat dit
mengsel ongeveer twee uur rijzen.
Voeg er dan de rest van de bloem aan
toe en de enigszins losgeklopte eieren.
Los de suiker op in een halve deciliter
water, doe hierin een theelepeltje zout
en de geraspte schillen. Roer op een
heel zacht vuurtje de boter er door.

Kneed nu net zo lang tot u een goed
handelbaar deeg hebt. Leg een vochti-
ge theedoek over de kom en laat het
deeg op een lauwwarme plaats drie
uur rijzen.

Als dat zover is maakt u eerst drie
gelijke ballen van het deeg en u vormt
op een ingevet bakblik drie kronen van
het deeg, zoals op de foto te zien is.
Het is belangrijk dat u voldoende ruim-
te open laat tussen de broden, want u
moet ze nog twee uur op het bakblik
laten rijzen.

Bestrijk ze nu met losgeklopte eidooier,
bestrooi ze met de bruine suiker en
versier ze met reepjes sinaasappel-
schil. Verwarm de oven voor tot 180
graden C en bak de broden in onge-
veer 20 minuten bruin en gaar. Bon
appétit!

RUNDERSTAARTSTUK

BENODIGDHEDEN: 1 kg runder-
staartstuk, 1 stuk kalfspoot, 1
halve fles bordeaux, 1 eetlepel
azijn, 1 kleine ui, 1 eetlepel ge-
hakte peterselie, 1 eetlepel ge-
hakte wortel, grof gemalen peper,
zout, 1 laurierblad, 1 theelepel
gedroogde tijm, 1 theelepel ge-
droogde dragon, 1 teen knoflook,
50 gr boter, 1 glas cognac.

Laat het vlees door de slager larderen
met vet spek. Leg het vlees in een kom.
Meng de wijn en de azijn met alle krui-
den, ui, knoflook, wortel en peterselie
(fijngehakt) en overgiet hiermee het
vlees, dat u nu 24 uur weg zet. Voor u
het vlees gaat braden droogt u het goed
met keukenpapier en u schroeit het
dicht in de hete boter. Voeg er daarna
de marinade bij en het glaasje cognac.
Doe ook het kalfspootje in de pan en
laat het vlees in ongeveer 5 uur zacht-
jes gaar worden. Voor het serveren
haalt u het vlees uit de pan en u snijdt
het in plakken. Zeef het stoofvocht en
giet het over het'vlees.

BENODIGDHEDEN: 1 blikje puree
de marrons (gezoete kastanjepu-
ree) 1 potje crème frafche (zure
room), 8 eidooiers, 6 stijf gesla-
gen eiwitten, warme chocolade-
saus.

Meng zoveel van de zure room door de
kastanjepuree tot u de dikte hebt van
soezendeeg. Roer de eidooiers er één
voor één door en roer nog even goed.
Schep er dan voorzichtig de stijfgesla-
gen eiwitten door. Vul een goed bebo-
terde puddingvorm voor iets meer dan
de helft en verwarm deze 30 minuten
au bain marie. Haal de vorm dan uit het
bad en laat de gerezen pudding afkoe-
len. Stort hem vlak voor het serveren op
een platte schotel en overgiet hem met
warme chocoladesaus.

•

Het gevoel van welbehagen
met kerstmis wordt voor een
groot deel bereikt door de juiste
keuze van dranken. Vraag
advies bij de vakman.

Gebruik kaarsenhouders van
onbrandbaar materiaal. Als ze
dan even uit het oog worden
verloren gaan de kaarsen van-
zelf uit als ze opgebrand zijn.

The Wall komt naar Halle
Zaterdag 26 december (2e Kerstdag) komt de top-formatie
'The Wall' naar Halle om er een live optreden van ruim drie
en een half uur te geven. Vele weken van voorbereiding zijn
aan dit live-spektakel te pas gekomen, zodat er op zaterdag 26
december (2e Kerstdag) een schitterende show weggegeven
kan worden aan de vele fans van deze jonge en ambitieuze
groep.

Dancing Discotheek 'De Woage'
staat centraal voor dit spektakulaire
optreden. Dankzij de goede accomo-
datie en het ruim opgezette podium
kwam De Woage in aanmerking voor
dit speciale optreden. Ook gaan de
deuren van de discotheek open, en zal
de muziek verzorgt worden door een
professionele discjockey. The Wall
staat op zaterdag 26 december (2e
Kerstdag) op de planken met een ge-

heel vernieuwde geluids- en licht-
show.

Zo presenteert dancing discotheek
'De Woage' een formatie welke abso-
luut tot de top van de in Nederland
spelende groepen behoort. Dit is we-
derom het bewijs dat een internatio-
nale combinatie uitstekend kan werk-
en. The Wall staat als een muur... eh,
sorry, als een huis.

In de Ken Ie Die zaal
'Duo Mix'
Vanavond zetten twee te gekke mei-
den de Ken-Ie-Die-zaal op zijn kop.
'Klasse', roept het publiek na een op-
treden van Jans en Annette, natuurlijk
beter bekend onder de naam 'Duo
Mix'. Het programma dat zij brengen
slaat overal goed aan. Ja, zelfs een
optreden als voorprogramma van de
groep Normaal gaat 'Duo Mix' niet
uit de weg. Gewoon een kwestie van
aanpassen, zeggen de meiden van
'Duo Mix' zelf. Bij Normaal wordt
gehokt, en op een bedrijfsfeest pakje
gewoon de direkteur bij z'n kladden,
hem laten ze dan bijvoorbeeld de
Limborock dansen, compleet met
Limborokje en Samba ballen, dat is
dan altijd lachen. De teksten die ze
zingen, schrijven ze meestal zelf.

GSM
Gewijzigde dienstregeling tijdens
de kerstvakantie
Maandag 21 december t/m donder-
dag 24 december en maandag 28 de-
cember t/m donderdag 31 december
wordt de dienst uitgevoerd als tijdens
de schoolvakanties.

Donderdag 24 december (Kerst-
avond) en donderdag 31 december
(Oudejaarsavond) wordt de dienst
vroeger beëindigd. Op vrijdag 25 de-
cember (Ie Kerstdag), zaterdag 26
december (2e Kerstdag) en op vrijdag
l januari (Nieuwjaarsdag) wordt de
dienst uitgevoerd als op zon- en feest-
dagen.

Voor verdere informatie kan men bel-
len 06-9292 (50 et. per minuut).

EEN KWESTIE VAN

LEVEN
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Programma Platte-
landsvrouwen
De Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen afdeling Vorden heeft het pro-
gramma tot aan de zomervakantie
weer voor elkaar.

Maandagmiddag 4 januari kegelen bij
DQ Boggelaar.
DG eerste bijeenkomst is de Nieuw-
jaarskoftlemiddag op 5 januari in het
Stampertje. DQ heer Dekker uit 7ut-
phen zal wat vertellen over de termi-
nale thuiszorg.
Dinsdag 19 januari doe-middag onder
leiding van mevr. Jurriëns. Rijstpop-
petjes maken.
Woensdag 20 januari is er de jaarver-
gadering met verloting van de hand-
werken welke zijn gemaakt door de
hanwerkclub. Mevr. M. Heijink uit
Almen komt het geheel opvroli jken
met schetsjes en voordrachten.
Donderdag 21 januari handwerkdoe-
dag in het Dorpscentrum. Opgave
tel. 1019.
Dinsdag 2 februari doe-middag lam-
pekappen maken o.l.v. Stien Sueter
in het Dorpscentrum. Opgave bij
mevr. Lenselink, tel. 1019.
Donderdag 4 februari doe-middag
handwerken in het Dorpscentrum.
Opgave tel. 1019.
Vrijdag 5 februari culturele avond in
samenwerking met de GMvL en
Jong Gelre. Het Veluws Duo zal op-
treden in De Herberg.
9 februari koffiemorgcn in De Ros-
kam te Gorssel. Onderwerp 'Leef-
baarheid op het platteland'. Opgave
bij J. Harmsen, tel. 1343.
Woensdagavond 17 februari zal de
heer Grootjans uit Borculo dia's ver-
tonen over 'de Berkel van bron tot
monding' in De Herberg.
Dinsdag 23 maart halve" dagtocht naar
de tingieterij in Buurse. Opgave voor
6 maart bij H. Koning, tel. 6838.
Donderdagavond 25 maart komt
mevr. R. Garritsen-Kolkman uit La-
ren met het thema van de bond 'Leef-
baarheid op het platteland' in De
Herberg.
Dinsdag 30 maart doe-middag paas-
hazen maken in het Dorpscentrum
onder leiding van mevr. H. Kapper.
Woensdag 31 maart koffiemorgcn
speciaal voor nieuwe leden. De con-
tactdames zijn ook van harte welkom
in De Herberg.
Bij voldoende deelname start men in
maart een cursus pergamano. Opga-
ve bij mevr. Lenselink, tel. 1019.
Zaterdag 3 april is er een plantenrui l -
middag op het plein bij de N.H. kerk.
6 april is er een middag over 'Van
schapenvacht tot dekbed en hoe dit
werkt'. Opgave b i j mevr. Lenselink,
tel. 1019.
Woensdag 14 april eendagsbestuur.
Dinsdag 20 april provinciale voor-
jaarsvergadering in Arnhem. Opgave
bij mervr. Oudenampsen, tel. 2948.
27 en 28 april excursie naar een pot-
en perkplantenkwckerij in Voorst.
In l icht ingen en opgave bij J. Harm-
sen, tel. 1343.
Dinsdag 11 mei fietstocht naar mevr.
Lutke Will ink. Opgave voor 29 april
bij H. Koning, tel. 6838.
Woensdag 12 mei de laatste avond
van dit seizoen zal er in De Herberg
een blijspel gespeeld worden met als
ti tel 'De wonderdokter'.
Dinsdag 15 juni reisje naar Makküm
en Urk. Opgave voor l juni bij H. Ko-
ning, tel. 6838.
Zaterdag 7 augustus agrarische fiets-
tocht.

Agrarische commissie: cursus zui-
velprodukten maken gaat door en
begint in januari . Opgave voor even-
tuele nieuwe cursus bij J. Harmsen,
tel. 1343.
Naar aan le id ing van de Internationa-
le Vrouwendag: bezoek aan de Twee-
de Kamer in Den Haag op 9 maart.
Inlichtingen en opgave voor 16janua-
ri bij mevr. S. Kamerl ing, tel. 1600.
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Raad wil vrijheid behouden omtrent advies
tijdens commissievergaderingen
In de raadsvergadering ontspon zich dinsdag een pittige discussie
over een opmerking van burgemeester Kamerling, onlangs in de
commissie Algemeen Bestuur gemaakt, dat commissieleden ten
aanzien van collegevoorstellen een advies moeten uitbrengen.
"En niet zeggen: we geven nog geen advies, daar komen we in de
raad op terug. Dan kun je beter de commissievergaderingen hele-
maal afschaffen", zo liet burgemeester Kamerling toen weten.

A.H. Boers, fraktievoorzitter van het
CDA, was het niet met Kamerling
eens. "We willen het besluitvorming-
sproces beslist niet vertragen, maar
we willen wel de vrijheid behouden
om in de raad ons standpunt pas te
bepalen. Het kan best zijn datje in de
betreffende commissievergadering
nog niet tot een afgewogen advies
kunt komen", aldus Boers. Hij kreeg
bij deze laatste opvatting steun van li-
beraal E. Brandenbarg en socialist
P.J.M. Hoogland.
Boers benadrukte dat een CDA-
commissielid altijd namens de frak-
tie spreekt. Burgemeester Kamer-
ling: "Best aardig, die fraktie-afspra-
ken, maar in een commissievergade-
ring spreekt u als raadslid en niet als
fraktielid". Boers: "Ik blijf erbij, in
commissievergaderingen spreken
onze mensen namens de fraktie".
CDA-er W.A.J. Lichtenberg tot bur-
gemeester Kamerling: "Zoals u het
nu stelt, dan wordt het volgend jaar
een moeilijk jaar voor u", om even la-
ter aan het slot van de raadsvergade-
ring iedereen te bedanken (inclusief
het college) voor de prettige wijze
waarop men het afgelopen jaar met
elkaar heeft omgegaan!

Tijdens deze discussie kwam nog
een ander aspect aan de orde. Het
merendeel van de raad bleek nl.
voorstander om de commissieverga-
dering financiën in het vervolg eer-
der te laten plaatsvinden dan de an-
dere commissies. Het college komt
hierop nader terug.

Klimopschool krijgt 800 gulden
niet vergoed
De afgelopen twee jaar heeft het
schoolbestuur van de Klimopschool
in Wichmond 800 gulden aan een ei-
gen logopediste betaald die leerlin-
gen vanaf groep II heeft onderzocht
naar spraak- en taalstoornissen. De
Klimopschool had daarover een ver-
schil van mening met het college. Lo-
gopediste mevr. Spaarwater doet de-
ze onderzoeken in overleg met het
college vanaf groep III.
Tijdens een onlangs gehouden com-
missievergadering deelde wethou-
der Aartsen mee dat voortaan vanaf
groep II gescreend zal worden, waar-
op het schoolbestuur de 800 gulden
terugvorderde.
Dinsdag deelde wethouder mevr.
Aartsen (CDA) mee dat er binnen

het college nader overleg is gepleegd
en dat besloten is om die 800 gulden
niet terug te betalen.
"We zullen het schoolbestuur een
brief sturen met daarin de medede-
ling dat we ons zullen houden aan de
regeling zoals we die in onze ge-
meente kennen en waaronder alle
scholen vallen. De logopediste heeft
altijd tot volle tevredenheid gefunc-
tioneerd. Op het gebied van logope-
die zijn ontwikkelingen gaande die
zelfs neigen naar het Vordense mo-
del", aldus wethouder Aartsen.
"Hoewel ik niet verwacht dat er wat
veranderd wordt, wil ik volgend jaar
in de commissie best ruimte open la-
ten om over de logopedie in Vorden
en hoe het precies gaat, te discussië-
ren", zo beloofde zij na aandringen
van de raad.

Zorgen over huisvesting
ambtelijke organisatie
Veel lof dinsdag in de raad voor ge-
meentesecretaris mr. A.H.B, van
Vleuten en zijn begeleidingscom-
missie voor de wijze waarop hij een
aanpassing van de ambtelijke organi-
satie 'op poten heeft gezet'. Het voor-
stel van het college hierover werd
door de raad aangenomen.

Wel maakten diverse raadsleden zich
zorgen over de huisvesting van het
gemeentelijk apparaat. "Vooral de
huisvesting op langere termijn baart
ons zorgen. Zelfs de wethouder heeft
haar kamer in moeten leveren en ook

voor de raadsleden (dit groepje
wordt vergeten!) missen we een lees-
ruimte", zo liet mevr. G.J.G. Tol-
kamp namens de CDA-fraktie we-
ten.
Zij had nog wel een paar suggesties
voor het college: "Misschien is er nog
wel ruimte in de kernen Wichmond
of Kranenburg te vinden. Ook zou
b.v. De Decanije qua sfeer best bij het
gemeentehuis aansluiten", zo stelde
zij voor.
Ook van de zijde van de WD (G.J.
Rietman) en de PvdA (P.J.M. Hoog-
land) zorgen over de huisvesting.

Wethouder mevr. Aartsen beaamde
de zorg van de raad. "Wij willen een
ambtelijke werkgroep instellen die
zich dient in te zetten voor dit pro-
bleem. In elk geval meedenken in
welke richting een oplossing gevon-
den moet worden", aldus mevr. Aart-
sen.

Identiteitskaart
De raad besloot tevens om met in-
gang van l januari 1993 het identi-
teitsbewijs van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten in te voe-
ren.
Zoals bekend stopt de PTT met haar
identiteitsbewijs. De VNG is van me-
ning dat burgers die geen rijbewijs of
paspoort bezitten, of een gemeente-
lijk document gemakkelijker vinden,
de mogelijkheid moeten hebben dit
aan te schaffen.
De raad van Vorden deelde deze me-
ning.

Voor onderstaande bezorgwijk van Contact vragen wij bezorgers aanmel-
ding z.s.m. bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30. Tel. 1010.

B. Galléestraat
Pr. Bernhardweg
Stationsweg
Jul iana laan
Enkweg
De Eendracht
Smidsjtraat
Zuivelhof

Molenweg
Insulindelaan
Wilhelminalaan
Emmaplein
Mulderskamp
Almenseweg
Het Hoge

VVV's nemen bezettings-
informatiesysteem in gebruik
'Hoe krijg ik een zo hoog mogelijke bezettingsgraad?' Met
deze vraag houdt het toeristisch bedrijfsleven zich dagelijks
bezig. Dat de VVV hierbij grote diensten kan verlenen is voor
hen een gegeven.

Wij mogen er toch wel even
bij stilstaan...
Toch 's avonds een naar bijsmaakje, niet speciaal aan de
Kerstmarkt te Vorden maar aan de Kerstmarkten (die in
grote getale in geheel Nederland worden gehouden) in zijn
algemeenheid.
Als je dan zaterdagavond naar het acht uur-journaal zit te
kijken en er komt een Zweedse verpleegster op T.V.
omringd door hongerige Somalische kinderen, waarvan de
meesten in drie, vier weken niet hebben gegeten en je ziet
dan al die lekkernijen van de Kerstmarkt in gedachten nog
weer voor je, dan vraag je je af waarom verplaatsen we al
die Kerstmarkten niet naar dat soort landen. Wij Nederlan-
ders hebben immers het gehele jaar door ons natje en
droog/e (en heel vaak) in overvloed. Over een paar dagen
Kerstmis: mooi, maar voor velen ook heel wreed!

Kermprogramma van iftt
koor Interchrist

>k^™

Weekblad Contact

Verschijning rond
Kerst en Oud/Nieuw

Week 52 (21 -25 december)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld en Hengelo

Week 53 (28 december-l januari)
Normale verspreiding Ruurlo, Vorden, Warnsveld

•w- Copy binnen Warnsveld: dinsdag 22 december

Week l (4-8 januari)
Alleen verspreiding Ruurlo, Vorden

De Redactie.

Het koor^merchrist is onder leiding
van dirigent Lucian Venderink-
Smeenk de afgelopen lijd enthousiast
bezig geweest met het instuderen en
repeteren van nieuwe en oudere ad-
vent- en kerstliederen. Op Kerstavond
en op Eerste Kerstdag zal het koor in
een tweetal diensten medewerking
verlenen.

In de eerste dienst op Kerstavond in
de Ned. Hervormde dorpskerk te
Vorden zingt Interchrist als onder-
deel van een gezamenlijke Hervorm-
de/Gereformeerde dienst een nieuw
koorstuk met solo's, koorzang en de-
clamatie bestaande uit teksten uit
Lucas 2 en Jesaja 9. De première van
een gedeelte hiervan vond begin de-
ze maand al plaats in een interkerke-
lijke dienst te Zutphen.
Op de ochtend van de Eerste Kerst-
dag brengt het koor in de dienst in de

Judo-examens
ROB'S SPORTS VORDEN
Vorige week maandag deden de ju-
doka's van Rob's Sports Vorden exa-
men voor de volgende slip of band.
De volgende judoka's zijn geslaagd:
Barbara Klein Bramel, Bas Nijland,
Jeroen van Lingen, Ruben Rikkers,
Corina Brinkerink, David van Mier-
lo, Linda Buit ink, Victor Weijsen-
veld, Bart Pelgrum, Juda Bolink,
Coen Nieuwenhuis, Micha Bolink,
Rudolph Harmsen, Remco Balvert,
Torn Buitink, Niels Siemerink, Su-
zanne Hummel ink , Richard Hum-
melink, Sandra Hummel ink , Mark
Bargeman, Erwin Lenselink, Jacco
Jansen, Roelof Veen, Ollivier van
Helden, Alex Veen, Emil van Lin-
gen, Hans Holtslag, Elke van Druten,
Mariska Brinkerink, Rob Holtslag,
Richard Kettelarij, Bas Wunderink,
Maarten Noorman, Mark Sips, Tim
Elbrink, Roei Pasman, Irene Hum-
melink, Dianne Horsting, Karen
Gussow, Jeroen Oldenhave, Ron
H u i t i n k , Matthijs Berepas, Nout Ni-
jenhuis, Wietse van der Toren, Maar-
ten Bool, Frank ten Damme, Kathy
van Druten, Geerd Jan van Druten,
Timo Boonstra, Wouter Dijkman,
Erwin Abbink , Ruben Bol ink , Ibra-
him Ak.cul Bilal Akkul , Johan Kem-
na, Mirjam Klein Bramel.

Ned. Hervormde dorpslc^ enkele
Nederlandstalige kerstliederen en
Engelse Christmas carols ten gehore.

VVV Lochem en VVV Zutphen wor-
den dagelijks gevraagd naar bezet-
tingsinformatie van het toeristisch
bedrijfsleven in de directe omgeving.

Tot op heden konden zij het publiek
slechts op basis van steekproeven
hierover informeren. Up-to-date in-
formatie was niet voorhanden. Infor-
matieverstrekking m de avonduren of
in het weekend gaf i.v.m. de ope-
ningsuren van de beide VVV-kanto-
ren nog meer problemen.

Bezettingsinformatiesysteem

In samenwerking met Redisys Ede
zal in februari 1993 zowel in Lochem
als in Zutphen een bezettingsinforma-
tiepaneel worden geplaatst, dat het
publiek 24 uur per dag, 7 dagen per
week, informeert over (de bezetting
van) het (toeristisch) bedrijfsleven in
de regio Lochem-Zutphen.

Elk paneel zal naast een kaart van de
regio, dia's van de participerende be-
drijven inclusief naam, adres en tele-
foonnummer plus bezettingslampjes
in rood, geel en groen bevatten. Het

publiek kan zodoende op alle moge-
lijke tijden informatie krijgen over
(de bezetting van) het bedrijfsleven.

Panelen

Plaatsing van de beide, identieke, pa-
nelen zal geschieden op de stoep van
beide WV's. Elk paneel krijgt een
omvang van 2,50 bij 1,50 meter, het-
geen plaats biedt aan 58 hotels, cam-
pings, bungalowparken, restaurants,
etc. gegroepeerd om een geschilderde
kaart van de omgeving. De kaart be-
vat de gemeenten Borculo, Lochem,
Ruurlo, Hengelo, Steenderen, Vor-
den, Gorssel, Warnsveld en Zutphen.
In verband met de omvangrijkheid
van het gebied wordt in Vorden een
aangepaste, verkleinde versie van het
systeem geplaatst. Dit zal slechts de
bedrijven in en om Vorden bevatten.
Andere regio's in Nederland gingen
ons reeds voor. In Haarlem-Zand-
voort, Ede en Nunspeet functioneert
het systeem tot aller tevredenheid. De
WV's zijn er van overtuigd, dat het
systeem ook voor onze omgeving een
aanvulling op hun dienstverlening be-
tekent.
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Stichting Welzijn Ouderen Vorden
Raadhuisstraat 6,7250 AB Vorden, telefoon 05752-3405 (postadres: Postbus 79)

Geopend: maandag t/m vrydag van 9.00-12.00 uur en 's-middags op afspraak.

Onder bovenstaande titel verschijnt iedere maand informatie welke voor ouderen van belang
kan zijn. In deze rubriek geeft de Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) informatie over
activiteiten/voorzieningen voor ouderen en over het ouderenbeleid in zijn algemeenheid.

Dagopvang voor ouderen
Na een voorzichtige start 3 jaar geleden is gebleken dat de dagop-
vang duidelijk in een behoefte voorziet. Op dit moment draait de
dagopvang drie dagen per week op dinsdag, donderdag en vrydag
van 9.30-16.00 uur. Gezien de ontwikkelingen in de ouderenzorg
ziet het er naar uit dat deze tendens zich voortzet zodat uitbreiding
naar 4 en misschien 5 dagen per week in de toekomst zeer waar-
schijnlijk is.

In verband hiermee zijn wij op zoek
naar vrijwilligers die bereid zijn één
of meerdere dagdelen per week te as-
sisteren bij de dagopvang. Ook vra-
gen wij vrijwilligers die als invals-
kracht willen fungeren.
Omdat steeds meer mannen van de-
ze voorziening gebruik maken, zou-
den we vooral mannen willen vragen
om op onze oproep te reageren. Het
is de bedoeling dat u gaat meehelpen
bij de activiteiten die georganiseerd
worden onder leiding van een be-
roepskracht. Er is een WA- en Onge-
vallenverzekering en een reiskosten-
regeling.
Hebt u belangstelling en bent u ten-
minste l dagdeel per week beschik-
baar, neemt u dan contact op met de
Stichting Welzijn Ouderen Vorden,
Raadhuisstraat 6, tel. 3405 voor vrij-
blijvende informatie. Het kantoor is
geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00-12.00 uur.

Handig zelfstandig
Veel kranen gaan moeilijk open en
dicht. Zeker voor mensen met pijnlij-
ke handgewrichten of weinig kracht

in de handen zijn kranen dan ondin-
gen. Laat de kraan eens nakijken.
Vaak is het mechanisme binnenin te
/waar aangedraaid of moet het
kraanleertje hoog nodig vernieuwd
worden. Als gevolg van een versleten
leertje gaat de kraan lekken waarna
men de kraan nog vaster dichtdraait
en het nog moeilijker wordt om hem
weer open te krijgen terwijl het pro-
bleem met een nieuw leertje al ver-
holpen kan zijn.

Maar voor een groot aantal mensen
is het probleem daarmee niet verhol-
pen. Zij hebben een gemakkelijke
kraan nodig. Duur maar goed zijn de
kranen met een zwenkarm. Voor wat
minder geld zijn kranen met grote
koppen in de handel zodaat men met
de hele hand kracht kan zetten in-
plaats van met de duim en enkele
vingers.

KRAANOPENER
Wie niet zover wil gaan, kan gebruik
maken van een kraanopener. Het is
een drietand die op oudere typen kra-
nen past. In reval idat iewinkels is een
dergelijke kraanopener te koop.

Centrale meldpost vrijwillige
hulpverlening en vrijwilligers-
werk
Als u in een situatie komt waarbij u
hulp nodig hebt, kunt u contact opne-
men met de centrale meldpost voor
vrijwillige hulpverlening bij de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden. Geo-
pend van maandag tot en met vrijdag
van 9.00-10.00 uur.

De geboden hulp kan verschillend
van aard zijn:
- huishoudelijk werk
- klussen
- autovervoer
- boodschappen doen
- praatje/voorlezen
- begeleiding bij artsenbezoek / bij

naar het ziekenhuis of ziekenbe-
zoek gaan.

DURF HULP TE VRAGEN
Een aantal vrijwilligers staat voor u
klaar. Tel. 05752-3405. Ons adres is
Raadhuisstraat 6.

Gesloten ,
In verband met de feestdagen is het
kantoor gesloten van woensdag 23
december t/m vrijdag l j anuar i 1993.

Voor dringende zaken kunt u de vol-
gende nummers bellen: 05752-2151,
05752-1895 of 05752-6887.

Namens de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden wensen wij u Prettige
Feestdagen en een Gelukkig 1993
toe.



Hanny & Why Not samen op de
planken van De Woage
Zondag 27 december komt de rockband Why Not & Hanny
naar De Woage. Hanny's professionele carrière begon in 1972
toen zij uit honderden kandidaten gekozen werd als opvolg-
ster van Corry bij de groep De Rekels.

met Opa Duyn de gewonde Bennie
Jolink te vervangen.

Het repertoire van Why Not bestaat
uit covers, zoals van Bryan Adams,
ZZ-Top, AC/DC, Led Zeppelin, Rory
Gallagher etc., afgewisseld met eigen
nummers, die tezamen met veel en-
thousiasme en grote inzet altijd voor
een succesvolle avond zorgen.

Knallende feestdagen
in De Woage
Vanaf woensdag 30 december staat
dancing discotheek De Woage com-
pleet op z'n kop. Woensdagavond
komt de kerstman de muziek verzor-
gen in het dorpscafé. Naast dit specta-
culair optreden staat er een grote pot
met boerenstamppot. Let wel, de en-
tree is gratis en deze boerenmaaltijd
ook, dus kom op tijd want vol is vol.
In de nacht van Oud en Nieuw zijn
wij weer geopend, met een grote
vuurwerkshow dat op de parkeer-
plaats ontstoken zal worden.
Aansluitend kunt u deze nacht lekker
doordansen en feest vieren tesamen
met muziek van 'The Sunshines'.
Op vrijdag l januari is er 's avonds
een spectaculair optreden van het
alom bekende damesduo SheShe, of
beter bekend als de dochters van Gert
& Hermien. Het duo SheShe wordt
gevormd door Sandra en Sheila.
Sinds kort staan zij óp de planken van
ons discoland. Najaren lange voorbe-
reiding gaat SheShe het helemaal ma-
ken.
Hun eerste single 'Mother how are
you today' is zojuist verschenen. Life
on stage brengen zij swingende
songs, gevoelige ballads en een dis-
comedley met o.a. nummers van
Kool & The Gang en Madonna. Het
damesduo wordt ondersteund door de
beste feestmakers van Nederland,
'LosFerros'.

Ze was pas 16 jaar en de eerste single
die ze met de Rekels opnam, 'Mario'
belandde al direct in de Top-40. Dat
succes zette zich de daarop volgende
5 jaar voort, waarin nog zo'n 10
Top-40 hits werden gescoord.

Om er een paar te noemen: 'Waarom
trouw jij met die ander', 'Ik heb ge-
danst met jou', 'Maar vanavond heb
ik hoofdpijn' en 'Peter, ik vertrouw je
voor geen meter'.

'Why Not met palmbomen
rock'
Deze groep is afkomstig uit de Veld-
hoek en brengt de zogenaamde Veld-
hoekse palmbomenrock ten gehore.
Behalve het spelen in voorprogram-
ma's van artiesten als Piet Veerman,
Toni Peroni, Brenda Steunbeer, De
Dijk en enkele keren in het voorpro-
gramma van Normaal worden zij zelf
ook steeds populairder.
Gitarist Robert Colenbrander heeft
een halfjaar stage gelopen om samen

Voorlichtingsaktie
'Uw stal van morgen'
De Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) - team varkenshou-
derij te Doetinchem organiseert een 5-tal voorlichtingsbijeen-
komsten voor varkenshouders in Oost Gelderland.

Het is te verwachten, dat veel var-
kenshouders hun stallen binnen enke-
lejaren gaan aanpassen. Bij nieuw- of
verbouw van stallen moet men als
varkenshouder rekening houden met
wetgeving op het gebied van milieu
en welzijn. Hierbij kan men denken
aan onderwerpen als:

— Zeugen niet meer aanbinden;
- Beperking ammoniakemissie. De

mest direkt uit de stal verwijderen;
— Automatisering van de voeding;
— Goed stalklimaat;
— Geldige hinderwetvergunning;
- 'Groen label'-stallen;
— Subsidiemogelijkheden, enz.

De voorlichtingsbijeenkomsten be-
staan uit een tentoonstelling met
stands. Aan de hand van panelen ge-
ven bedrijfsdeskundigen toelichting

en antwoord op vragen over bovenge-
noemde onderwerpen. Geen stal en
geen situatie is gelijk. Als men de
stallen aanpast, doet men dat bij voor-
keur in één keer goed. Na de renova-
tie moet de stal weer jaren meekun-
nen.

Met de actie 'Uw stal van morgen!'
vestigen wij de aandacht op alle on-
derdelen van de huisvesting van var-
kens.

De voorlichtingsbijeenkomsten in
deze regio vinden plaats op:

— maandag 18 januari in Café-res-
taurant 'den Bremer', Zutphen,
Emmerikseweg 37 te Toldijk;

— woensdag 20 januari in Hotel
'Meilink', Borculoseweg 4 te Bar-
chem.

Gelderse boeren
worden door
Milieudefensie
gegijseld en
gegeselt
VVD Tweede Kamerlid Piet Blauw
heeft schokkende ervaringen opge-
daan, tijdens zijn werkbezoek op
maandag 14 december in onze regio.
Hij bezocht een drietal bedrijven, na-
melijk Schuerink in Hengelo, Lin-
denschot in Ruurlo en VAN Ark in
Vorden. Overal werden hem dezelfde
problematieken onder aandacht ge-
bracht. De Milieudefensie maakte be-
zwaren tegen vergunningverlening
van de hinderwet. Hij toonde zich
zeer verontrust over de wijze waarop
Milieudefensie de boeren in Oost-
Gelderland gijzelt en geselt. 'Dit heb
ik niet voor mogelijk gehouden'. De
heer Blauw is voorzitter van de vaste
kamercommissie van de Tweede Ka-
mer voor landbouw en visserij.
Tegen vrijwel elke nieuwe hinder-
wetvergunning in Oost Gelderland
maakt Milieudefensie al zo'n ander-

halfjaar bezwaren. Bezwaren bij uit-
breiding van het bedrijf en nieuw-
bouw. De heer Blauw vond het ook
onvoorstelbaar dat er bovendien be-
zwaren waren in gevallen waar een
verandering zou worden aangebracht
ten gunste van het milieu. Het uitblij-
ven van de hinderwetvergunning be-
tekent voor veel dat een vernieuwing
op het bedrijf voor lange tijd wordt
opgehouden. De heer Blauw vond de
houding van Milieudefensie erg con-
servatief. 'Men hanteert de botte bijl
wanneer men de aanvraag zonder
verder goed te bekijken bij voorbaat
afwijst'. Hij was van mening dat er
voor iedere milieuverbetering een
goede economische basis aanwezig
moet zijn. 'Het is bekend dat in gebie-
den waar het met het milieu slecht
gaat, ook met de economie niet goed
gesteld is'.

Met name in Oost Gelderland worden
do hoeren door Milieudefensie gege-
selt. 'Dit heb ik nergens anders in Ne-
derland ervaren'. In dit gebied moe-
ten de boeren jarenlang op duidelijk-
heid en zekerheid wachten. 'Als we
niet oppassen raakt dit gebied in ach-
terstand en dat mag niet gebeuren',
zei hij. Dit is volgens hem ook nooit

de bedoeling geweest van de nieuwe
wetgeving.
Hij liet weten de mogelijkheden te
zullen bekijken om hinderwetproce-
dures in een sneller tempo af te werk-
en. Oplossingen voor het problema-
tiek kon hij niet aandragen.

Op een bijeen-
komst diezelfde avond in De Luifel
ging de heer Blauw nog eens in op de
nieuwe wetgevingen en de proble-
men waarmee de landbouw te kam-
pen heeft.

daeboeM
^—' Over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Twee nieuwe ingangen

De eerste ingang heeft iedereen al
ontdekt die een bezoek brengt aan de
bibliotheek. De voordeur gaat auto-
matisch open als je aan komt lopen of
het gebouw wilt verlaten. Dat lijkt
een kleine verbetering, maar het is
opmerkelijk dat we nu vaak horen
van volwassenen en kinderen hoeveel
moeite ze vroeger hadden om die
deur met z'n zware ronde deurknop
open te krijgen. Ook voor mensen die
slecht ter been zijn is zo'n deur na-
tuurlijk een uitkomst.

De tweede nieuwe ingang is niet zo
opvallend aanwezig, maar ook bij-
zonder welkom. Die ingang heeft te

maken met de grotere toegankelijk-
heid van de collectie boeken en c.d.'s
die in onze bibliotheek te vinden is.
Door de overgang naar een nieuw
computerprogramma voor de admini-
stratie is nu ook de catalogus geauto-
matiseerd. Dat wil zeggen: via het
beeldscherm van twee p.c.'s kunt u
nu nakijken of een boek van een be-
paalde schrijver of een titel in de col-
lectie aanwezig is. Of u kunt vragen
welke boeken er over een bepaald on-
derwerp in de collectie zijn opgeno-
men.

Die service gaat nog verder want via
het scherm kan worden opgevraagd
of het door u gezochte boek op dat
moment ook in huis is. En er wordt
aangegeven in welke kast u het dan
kunt vinden. U kunt zelfs door de ca-
talogus bladeren om te zien of er een
boek is dat u aanspreekt. Zoals ge-
zegd is ook de c.d.-collectie op deze
manier te raadplegen en kunt u nazien
welke bladmuziek er beschikbaar is.

Omdat je even moet wennen aan dit
nieuwe systeem ligt er naast het
beeldscherm een kleine handleiding.
En u kunt altijd even assistentie vra-
gen aan een van de medewerksters
om wegwijs te worden in deze nieu-
we catalogus. Opvallend is dat de
beeldschermen al zeer intensief wor-
den gebruikt, veel meer dan het oude
kaartsysteem. En zo blijkt dat deze
nieuwe 'ingang' voor velen de poort
is naar meer leesplezier en een beter
gebruik van de collectie van onze bi-
bliotheek.

Dagboekanier

ifAitievaria
Misschien mede door overlast ver-
oorzaakt door enig vuurwerk zijn in
het buitengebied enige honden in het
vrije veld gesignaleerd, die het aldaar
aanwezige vee opjaagt. Men wordt
verzocht zijn huisdier in de gaten te
houden in de aankomende dagen.
Op 15 december vond er op de Hen-
geloseweg een ongeval plaats tussen
een personenauto en een reebok. De
reebok ovateed ter plaatse. De auto
werd aan ^Pechtervoorzijde bescha-
digd. De reebok is in beslaggenomen
en wordt justitieel afgewerkt.
Op 16 december vond er in de Dorps-
straat een ongeval plaats. Een be-
stuurder v^een personenauto reed
vanaf parl^rstand weg. Op dat mo-
ment reed een andere bestuurder links
naast hem. Een kleine botsing was het
gevolg met enkel materiële schade.
Op 17 december vond er op de krui-
sing Baakseweg-Hackfortselaan-
Kruisdijk een ongeval plaats tussen
een bestuurder van een personenauto
en een bromfietsbestuurder. De
bromfietsbestuurder reed over de
Baakseweg en sloeg links af in de
richting van Baak. Uit tegenoverge-
stelde richting kwam de bestuurder
van de personenauto. Die reed rich-
ting van het dorp Vorden over de
Hackfortselaan-Baakseweg. Bij het
linksafslaan werd de bromfietser aan-
gereden. Deze raakte gewond en
werd o.a. met diverse beenbreuken
overgebracht naar het Streekzieken-
huis Het Nieuwe Spittaal te Zutphen.
De bromfiets is naar het politiebureau
gebracht en zal nader technisch on-
derzocht gaan worden. Bij dit onder-
zoek aan de bromfiets is een tech-
nisch gebrek aan de verlichting ge-
constateerd.

Op 19 december vond er een poging
tot inbraak plaats in een woning aan
de Burg. Galleestraat en wel tussen
13.45 en 17.30 uur. De daders (3) zijn
gestoord door een op moment van
forceren van de voordeur passerende
dame. Hierdoor zijn ze op de vlucht
gegaan. Er werd niets ontvreemd.
Een waarschuwing hieruit kan ge-
trokken worden: Sluit Uw woning
OVERDAG ook goed af.
Tijdens surveillances diverse malen
controle uitgeoefend op het uitrijden
van mest. Betrof in de geconstateerde
gevallen allemaal toegestane zaken.

Door een getuige is gezien dat in de
nacht van vrijdag op zaterdag, 18 op
19 december aan de Zutphenseweg
diverse vernielingen zijn gepleegd.
O.a. zijn de ruiten van een abri ver-
nield. Ook werd door die groep van 3
'dappere' kinderen van omstreeks 20
jaar op diverse plaatsen lampen uit de
bomen gedraaid die door o.a. onze
Vordense Middenstand Vereniging
geplaatst zijn. Deze lampen worden
dan op de weg kapot gegooid en
'schik' dat ze dan hebben. Echt waar.
Vandalisme is zo KINDERACHTIG.
Houd daarmee op en help mee om
Vorden zo mooi verlicht te houden.
Het onderzoek in deze loopt nog en
een ieder die iets gezien heeft of weet

wordt verzocht contact op te nemen
met de politie van Vorden.
Op 19 december is de surveillance-
wagen op verzoek van de Centrale
Meldkamer gegaan naar de Gazoor-
weg en omgeving, omdat aldaar een
paard op de rails zou lopen. Paard
aangetroffen en in weide gedaan. Ei-
genaar van weide is inmiddels ge-
waarschuwd.
Op 20 december vond op d^Ruurlo-
seweg ter hoogte van 16.6^Pn onge-
val plaats tussen een personenauto en
een ree.
Op 20 december werd aangifte ge-
daan van het feit dat men vanuit een
tuin aan de Almenseweg h^^etracht
een tuinornament weg te n^men. Dit
feit had plaatsgevonden tussen 19 en
20 december 17.30 en 15.00 uur. Bij
deze poging is het gelukkig gebleven.
Wel werd het tuinornament deels ver-
nield.
Ree aangetroffen op de Hackforter-
weg op 21 december. Ree was aange-
reden door een motorvoertuig en
daarbij om het leven gekomen.
Klacht ontvangen van het feit dat er
door automobilisten wordt gepar-
keerd op het trottoir van de Insulinde-
laan, voor de bejaardenwoningen,
waardoor de wat oudere mensen
moeilijk in/uit hun woningen kunnen.
De weggebruiker wordt verzocht el-
ders te parkeren en NIET daar.
Afgelopen weekeind is er een ruit
vernield aan de plaatselijke sporthal.
De beheerder deed namens de ge-
meente aangifte.
Op 22 december omstreeks 07.20 uur
vond er op de Wildenborchseweg te
Vorden een ongeval plaats. Een be-
stuurder van een personenauto reed
de uitrit van zijn woning uit en wilde
de Wildenborchseweg oprijden. Hij
verleende daarbij geen vrije door-
gang aan de voor hem van links ko-
mende bestuurder van een personen-
auto. Beide voertuigen ernstig be-
schadigd en dienden afgesleept te
worden.
Op 22 december omstreeks 09.30 uur
vond er op de Hengeloseweg een on-
geval plaats tussen twee personenau-
to's. Tijdens een afsla-manoeuvre
werd bestuurder van een achterop ko-
mende auto aangereden. Gevolg was
materiële schade.
Op 22 december omstreeks 11.30 uur
werd er een winkeldiefstal gepleegd
te Vorden bij een plaatselijke super-
markt. De desbetreffende persoon
werd aangehouden en overgebracht
naar het politiebureau. Zaak wordt
geheel afgehandeld.

Verloren voorwerpen

Bibliotheekpasjes H.L.J. Moor, Peter
Moor; portemonnaie, zwart met klit-
teband; een lederen, donkerblauwe
handschoen, rechts; brandweer sema-
tone, 'pieper'.

Gevonden voorwerpen

Sleutelbos met diverse sleutels; PTT-
brievenbus; kersttafélk'eed.

DECEMBER:
27 VRTC, Oudejaarscrossloop
28 ANBO, Klootschieten bij de

Goldberg
28 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
29 Soos Kranenburg, Oudjaars-spek-

takel
30 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

JANUARI:
4 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
4 Plattelandsvrouwen, Kegelen bij

de Boggelaar
5 HVG Dorp, Nieuwjaars-koffie-

morgen
5 NCVB, Nieuwjaarswensen,

's morgens
5 Plattelandsvrouwen in 't Stam-

pertje
6 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
6 HVG Wichmond, Nieuwjaars-

avond
7 Bejaardenkring, Dorpscentrum
8 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

11 S WO V Open Tafel'de Wehme'
11 Vrouwenclub Medler, Louise Tel-

man, knutselen
12 Soos Kranenburg, Nieuwjaar en

gymnastiek
13 Welfare, Handwerken 'de Weh-

me'
13 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
15 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
19 Plattelandsvrouwen, Doe-middag
19 NCVB, Mevr. de Bruin
20 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
20 HVG Wichmond, Jaarvergade-

ring
20 Plattelandsvrouwen, Jaarvergade-

ring
21 Handwerkdoedag, Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen in Dorpscen-
trum

21 Bejaardenkring, Dorpscentrum

21 HVG Wildenborch, Jaarvergade-
ring

22 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
22-23 Toneeluitvoering in 't Ludge-

rusgebouw
25 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
25 Vrouwenclub Medler, dhr. Klein

Hesselink, dia's
26 Soos Kranenburg, Jaarvergade-

ring en gymnastiek
27 Welfare Handwerken 'de Wehme'
27 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
29 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

FEBRUARI:
1 S WO V Open Tafel'de Wehme'
2 Plattelandsvrouwen, Doemiddag

in het Dorpscentrum
3 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
3 HVG Wichmond met KPO
4 Handwerkdoedag, Ned. Bond v.

Plattelandsvrouwen in Dorpscen-
trum

4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 Plattelandsvrouwen, Culturele

avond in de Herberg
5 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
8 Vrouwenclub Medler
8 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
9 Soos Kranenburg
9 Plattelandsvrouwen in de Roskam

te Gorssel
10 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
10 Welfare Handwerken 'de Wehme'
12 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
15 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
16 NCVB Jaarvergadering
17 HVG Wichmond
17 Plattelandsvrouwen, dia's de Ber-

kel in de Herberg
17 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
18 HVG Wildenborch, Jubileuma-

vond
18 Bejaardenkring Dorpscentrum
19 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
22 Vrouwenclub Medler
22 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
23 Soos Kranenburg, Karnaval
24 Welfare Handwerken 'de Wehme'
24 SWOV Open Tafel 'de Wehme'
26 SWOV Open Tafel 'de Wehme'

De reorganisatie bij de
Politie
Met ingang van l januari 1993 gaan de gemeenten Vorden, Warnsveld en
Steenderen samenwerken met de gemeenten Lochem en Gorssel. Deze
samenwerking is vergaand en bestaat uit alle diensten.

Wat betekent dit nu voor de inwoners van Vorden ?

Voor U maakt het niet zoveel uit. Het politie-telefoonnummer is en blijft
nog steeds 1230. Voor openstelling en dergelijke verwijs ik verderop in
dit artikel.
De opbouw: het Regiobureau van de politie is in Apeldoorn gevestigd.
Vandaaruit functioneert ook de Centrale Meldkamer. Alle berichten die
daar binnenkomen worden indien noodzakelijk onmiddellijk per mobilo-
foon doorgegeven aan de desbetreffende surveillance-auto van Vorden.

De Regio Gelderland Noord-Oost met o.a. het district IJsselstreek heeft
een aantal basiseenheden. Een van die basiseenheden is de basiseenheid
IJsselstreek-Oost. Deze gaat met ingang van l januari 1993 bestaan uit de
gemeenten Vorden, Warnsveld, Steenderen, Gorssel -en Lochem en is
gevestigd in het Politiebureau van Lochem.
De staf en de administratie is dan gevestigd te Lochem.
Mede daardoor en de herbezetting van het politiepersoneel zijn de open-
stellingstijden van het politiebureau te Vorden aangepast.
Het bureau van politie te Vorden is onder voorbehoud met ingang van l
januari 1993 voor het publiek geopend van;
maandag: 09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur.
woensdag: 13.00-18.00 uur.
vrijdag: 09.00-12.00 uuren 13.00-17.00 uur.
Uiteraard zijn op afspraak andere bezoektijden te regelen.
Mocht U vragen hebben betreffende de aanstaande regionalisering van de
politie en/of andere zaken de politie van Vorden aangaande, kunt U altijd
even contact opnemen met een van de medewerkers.
Vanaf l januari 1993 is het adres van de politie als volgt:
Bureau van Politie, Basiseenheid IJsselstreek-Oost, Prins Bernhardweg
25, 7241 DH Lochem.
Postadres Postbus 46, 7240 AA Lochem, telefoon 05730-54931, telefax
05730-57829.
Het bureau van Politie te Vorden is gevestigd te Vorden, Raadhuisstraat 5,
7251 AA Vorden, telefoon 05752-1230. Indien er niemand aanwezig is
wordt U automatisch doorverbonden met de Centrale van de Regionale
Politie Noord-Oost Gelderland te Apeldoorn.

Het alarmnummer \oordringende zaken is: 06-11.

De politie van Vorden, deowmr. M.H.M. Gabriël.

BIER VLEKT NIET.
MAAR HET KREUKT WEL

IEDER GLAS IS EEN GEVAAR OP DE WEG.
RIJ ALCOHOLVRIJ.



Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig,

f wij hebben ze!
OPEL COffSX»
12S 3-drs. Luxe, 1 eig./trekh./radio blauw 90.000 km

13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit rood 89.000 km
12i5-drs. Strada, 1 eig./open dak (af fabriek)/trekhaak rood 16.000 km

OPEL KADETT
12S 3-drs. Spec., \i + a spatlappen groen (m) 83.000 km
13S 3-drs. LS Supr., trekh./klokje/spatlappen v + a fjord bleu 155.000 km
12S 3-drs. LS, trekhaak groen (m) 97.000 km
13S Combo wit 145.000 km
12S 3-drs. Supr., stootstrips/matten v + a/supreme uitv. wit 134.000 km
13N 3-drs. LS, Lm. velgen grijs (m) 146.000 km
12S 5-drs. LS, LPG/5-bakAoerenteller blauw 149.000 km
13N 3-drs. Club, a.spoiler/bump. + spieg. in kleur/spatl. v + a wit 79.000 km
16D 4-drs. LS,
trekhaak/a.klepspoiL/bump. in kleur/open dak grijs (m) 186.000 km 15250,- 3/87

12S 3-drs. LS,
trekhaak/r.b.spiegel/spatlappen v + a/open dak fjord bleu 82.000 km

12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer rood 67.000 km
13N 3-drs. GL groen (m) 128.000 km
16D 3-drs. LS, diesel/stootstrips/spatlappen voor/5-bak rood 146.000 km
13N 3-drs. LS,
1 eig./radio-cass./trekhaak/r.spiegel/spatlappen v. grijs (m) 59.000 km

13N 4-drs. LS, 1 eig./treWiaak/rad.cass. blauw 135.000 km
13N 5-drs. LS, trekhaak grijs (m) 34.000 km

16i 5-drs. LS, 1 eig./radio-cass. . rood 86.000 km
16i 4-drs. LS, 1 eig./trekhaak/get.glas wit 69.000 km
16i 5-drs. LS, LPG/trekhaak blauw (m) 142.000 km
14i 3-drs. Life, 1 eig./radio-cass. rood 60.000 km
17D 4-drs. LJfe, 1 eig./get.glas/a.klepspoiler/radio-cass. grijs (m) 88.000 km
14i 3-drs. LS,
1 eig./get.glas/verstb.stuur/GT-velgen + br.banden groen (m) 53.000 km
16i 3-drs. Sport, 1 eig./GT intr./get.glas/GT velg. wit 44.000 km

OPEL ASCONA
16S 4-drs. LS, trekhaak goud (m) 122.000 km
16S 4-drs. Traveler, 1 eig./trekhaak/5-bak/get.glas/CPV antraciet 97.000 km

OPEL VECTRA
16i 4-drs. GL, LPG/1 eig. rembr. zilver 72.000 km
18S 4-drs. GL, LPG/1 eig./get.glas blauw (m) 144.000 km

OPEL MANTA
20i2-drs. GSi,
1 eig./a.klepsp./4 koplampen/geton.cil.kop/sport uitl. wit 40.000 km

OPEL OMEGA
18S 4-drs. LS, LPG/trekhaak zwart 139.000 km

OPEL SENATOR
250014-drs., aut./comfort pack/*** van particulier *** blauw (m) 82.000 km

ANDERE MERKEN
Citroen GSA 5-drs., breedstralers voor wit 133.500 km

Fiat Uno 3-drs. 60S Carara, get.glas/striping wit 93.000 km
Fiat Uno 3-drs. 60S Carara, get.glas wit 108.000 km
Fiat Ritmo 3-drs. 60 CL, dakantenne/radio-cass./ruitenw. a wit 136.000 km
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL, 1 eig./LPG/trekh./rad.cass. zilver (m) 155.000 km
Fiat T/po 5-drs. 2.0 16V,
1 eig./trekhaak/sportvelgen/dakspoiler rood 15.000 km
Ford Escort 3-drs. 1.4 Bravo,
trekhaak/get.glas/a.klep spoil./4 nw.band. grijs (m) 69.000 km 14750,- 4/88
Ford Escort 3-drs. 1.4 CLX automaat,
1 eig./get.glas/open dak fabr. blauw (m) 48.000 km
Mazda 323 4-drs. 1300DX beige 126.000 km
Nissan Sunny 3-drs. 'Van' 1700, 1 eig. grijs (m) 78.000 km
Honda Accord 3-drs. 1.6, LPG wit 175.000 km
Peugeot 309 5-drs. L 1300, 1 eig./LPG/5-bak/met. lak grijs (m) 110.000 km
Renault R5 TL 3-drs. 1100, 1 eig./podium uitv. rood 56.000 km
Renault 19 T 5-drs. diesel, 1 eig ./trekhaak groen (m) 145.000 km
Volvo 340 5-drs. GL 1700, 1 eig./radio-cass./get.glas grijs (m) 88.000 km
Volvo 340 Special 3-drs., 1 eig. 1400/5-bak wit 65.000 km
Toyota Starlet 3-drs. 1000 S, LPG/sportstuur rood 151.000 km
Talbot Horizon 3-drs. 1500 Automaat,
l.m.velgen/trekhaak/radio-cass. wit 99.000 km
VW Golf 1600 GLS cabriolet, l.m.velg + br.banden wit 73.000 km
VW Golf 5-drs. 1600 Diesel, 1 eig./trekhaak rood 96.000 km
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OPELDEALER

W.J.dlrKOOI
Lochem: Tramstraat 1 3 - 3 1 Tel.: 05730 - 52555

GRANDIOZE

KERST-SHOW

von 09.00-18.00 uur

2e KERSTDAG geopend van 11.00-17.00 uur

Altijd 10% KORTING
op Meubelen.

Tijdens deze Kerstshow

10% EXTRA
KORTING
op Meubelen!

31 Dec. tot 12.30 uur

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484 •'

De koffie staat klaar. Graag tot ziens. bij de kerk

Zo' n fijne warme
half wollen

ONOERBLOUSE
koopt u bij

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

aan de Zutphenseweg

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Neem geen onnodige

risico's
Huur en koop uw

SKI'S
bij (Erkend wintersport-

specialist
F.S.N, en Ned. ski-ver.)

L O C H E M
ft Zutphenseweg 2. Lochem. 05730 54189

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmj^fcebroken puin).elm^feet

HEn'KA. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

Veehandelaar
Harrie Waenink & Zn.

wenst alle klanten,
vrienden en bekenden
prettige Kerstdagen en

een voorspoedig
1993 toe.

Plezierige Kerstdagen en een gezond
en mooi 1993 gewenst door:

H U I D V E R Z O R G I N G
/*u u uit a
f

Het Jebbink 36 . 7251 BM Vorden . te l . 3025

Wilt U van een egyptische sfeer
genieten op 2e Kerstdag.

Er zijn nog een aantal tafels vrij.

CLEOPATRA
Kerkplein 12-RUURLO
Tel. 05735-2099

Openingstijd 2e Kerstdag
vanaf 12.00 uur 's morgens tot
1.00 uur 's avonds.

Cleopatra wenst U
prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1993.

, REPARATIE
was- en afwasa u tomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Het Bestuur van

KRANENBURGS BELANG
wenst alle leden

prettige Kerstdagen en
gelukkig Nieuwjaar.

Bestuur en Medewerkers

onderlinge waarborg mij.

vorden w.a.

wensen U

Prettige Feestdagen ;
en een

Voorspoedig 1993.

Buitendienst: A. Florijn (08342) 2617

Kantoor: Sterpolis Agra Service Centrum,
Doetinchem (08340) 43318

Adm.-adres: Landbouwhuis Arnhem (085) 572727

OLIEBOLLEN
APPELBOLLEN
BEIGNETS enz

bij Banketbakkerij

J. Wiekart
Telefoon 1750

Van 2 tl m 6 januari zijn wij
GESLOTEN.

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

OTTEN ZORGT VOOR SFEER
"Jazeker, betaalbare gezelligheid!"

OTTEN verkoopt al jarenlang vele soorten meubels. Hij heeft al
veel mensen van dienst kunnen zijn, tot volle tevredenheid. OTTEN

verkoopt tafels, stoelen, eethoeken, kasten, fauteuils en bank-
stellen. Hij doet dat vanuit zijn verkoophal die pal naast de

fabriek ligt, waar meubels gemaakt worden. Bij OTTEN hebt
u een ruime keus uit vele modellen en uit vele soorten

bekleding, het ligt er maar aan wat u hebben wilt.
OTTEN adviseert u daarbij graag en goed. OTTEN-

meubels geven gezelligheid tegen aantrekkelijke,
dus betaalbare prijzen. Gewoon te gek!

Het is het beste dat u zelf eens komt kijken, dan
kunt u zich overtuigen van de prima kwaliteit

en de prachtige vormgeving van OTTEN-
meubels. Een lust voor het oog.

Losse-kussen-service
Als de kussens van uwfauteuils of bankstel
versleten zijn, maar het onderstel nog niet,
dan moet u beslist eens met OTTEN gaan
praten. Hij kan u namelijk ook losse kus-
sens leveren! Dat kan heel voordelig zijn.

Inruilservice
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, dan geeft hij een leuke prijs voor uw gebruikte meubels.
Dat is mooi meegenomen!

Kom naar Halle, kom naar OTTEN!
De verkoophal naast de fabriek is iedere dag geopend, behalve zondags. Vrijdags zelfs tot 21.00,
zaterdags tot 16.00 uur.

Dorpsstraat 20 Halle (Gld) Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.



Praktische en grappige
energietips op televisie
Vanaf begin december is op de televisie wekelijks een tip te
zien over energiebesparing. De 'Energieflits' is een spotje van
een minuut waarin op een grappige manier informatie wordt
gegeven over energiebesparing in huis. De spotjes zijn gepro-
duceerd in samenwerking met het Ministerie van Economi-
sche zaken, de vereniging van energiebedrijven in Nederland
(EnergieNed) en de TROS.

Actrice Tanneke Hartzuiker -- be-
kend van de familie Oudenrijn en
Spijkerhoek - speelt een energiebe-
wuste huisvrouw die uitlegt hoe je op
eenvoudige wijze energie kunt bespa-
ren. Per uitzending komt een onder-"
werp aan bod. De informatie die
wordt gegeven is heel praktisch. Zo
wordt telkens aangegeven wat er be-
spaard wordt aan kosten en aan ener-
gie. In de Energieflits over leidingiso-
latie bijvoorbeeld komt aan de orde
dat in veel huizen in de kelder of in de
kruipruimte verwarmingsbuizen lo-
pen die niet zijn geisoleerd. Daardoor
gaat heel wat warmte verloren. Het is
heel simpel deze buizen zelf te isole-
ren met isolatiemateriaal dat bij elke
bouwmarkt of doe-het-zelf-zaak is te
krijgen. De isolatie van de buizen le-
vert een besparing op per meter lei-
ding van ongeveerd 100 kuub gas of-
wel circa 6 gulden per jaar. Het geld
voor de aanschaf van het isolatiema-
teraal wordt dus in hetzelfde jaar al
ruim terugverdiend door de besparing
óp de gasrekening.

Graadje lager scheelt tachtig
gulden
Een simpele maatregel zoals het lager
zetten van de thermostaat levert zon-
der dat het iets kost een aanzienlijke
energiebesparing op. In de Energie-
flits wordt voorgerekend dat een
graadje lager stoken, de stookkosten
met 7% omlaag brengt. Dat levert
voor een gemiddeld gezin al gauw
zo'n acht tientjes op.
In de Energieflits komen verder aan
bod spaarlampen, radiatorfolie,
muurisolatie, de zuinige douchekop
en nog vele andere energietips.
De flitsen zijn zowel informatief als
amusant door de speelse wijze waarin
de tip in een klein toneelstukje is ver-
pakt.
De Energieflits is elke vrijdag te zien
tot en met begin april op de TROS
televisie op Nederland 2.
De exacte tijd van de uitzending staat
aangegeven in de omroepbladen en in
de radio/tv-programma overzichten
in de krant.

Actie: Redt de Bosnische
vluchtelingen
De actie t.h.v. de Bosnische vluchtelingen, een initiatief
van de gezamenlijke diaconieën in Vorden, is een succes
geworden. Een voorlopige telling leverde ruim f 3.500,-
in contanten op alsmede vele pakketten.

Op zondag 27 december a.s. vertrekt de vrachtauto met
levensmiddelen vanuit Hengelo (Gld.) naar de plaats Po-
ree. Het transport zal worden begeleid door een verslag-
gever van de Graafschapbode. Deze houdt ons dagelijks
op de hoogte.

In Buiten Centrum Kerkemeijer

Optreden Isseltaler
Musikanten
Het orkest bestaat dit jaar vy ftien jaar en heeft tot februari
1990 onder directie gestaan van de Rhedense trompettist Jo-
han van den Berg, thans solo-trompettist in het orkest. Vanaf
februari 1990 heeft de Ernst Mosch-musicus Herman Engel-
bertinck de muzikale leiding.

Indirect is Barchemer Arie Ribbers
verantwoordelijk voor het feit, dat
Herman Engelbertinck nu voor de Is-
seltaler Musikanten staat. In zijn hoe-
danigheid van programmamaker bij
Omroep Gelderland was Ribbers
ruim twee jaar geleden voor een inter-
view in Otterlo, de huidige woon-
plaats van Engelbertinck. Bij die ge-
legenheid stelde hij onder meer de
vraag of Herman Engelberticnk er
niet voor voelde om weer een orkest
te gaan leiden. Het niet afwijzende
antwoord werd opgevangen door de
Isseltaler Musikanten en nader con-
tact leidde tot het bekende resultaat.
Sinds Herman Engelbertinck de scep-
ter zwaait is er duidelijk sprake van
extra 'swung'. Engerlbertinck speelt
zelf al ruim 20 jaar in de Original
Egerlander Musikanten van Ernst
Mosch. Wat hem betreft heeft deze
goeroe van het genre zijn beste perio-
de in de jaren zestig gekend en die
muziek is dan ook zijn muzikale doel.

'Destijds speelde Mosch nog de
authentieke, krachtige Egerlander-
muziek. Later is hij overgestapt naar
een meer symfonische benadering
van het Egerlanderrepertoire en is de
power een stuk minder geworden',
zegt de geboren Oldenzaler.
De Duitse meester treedt alleen nog
op in grote concertzalen, terwijl En-
gelbertinck ook de optredens in feest-
paviljoens niet uit de weg wil gaan.
Het liefst zien hij zijn orkest optreden
in zijn eigen feestpaviljoen.
Een optreden van het orkest wordt
door velen als een boeiend schouw-
spel bestempeld.
De amusementswaarde van het orkest
wordt bepaald door muzikaliteit te
combineren met een verantwoorde
visuele aanpak.
Herman Engelbertinck en zijn Isselta-
ler Musikanten weten met het verwe-
zenlijken van deze doelstellingen het
publiek telkens weer voor zich te
winnen.

SVOWf-nieuws

Labor-Vorden 3-5
VORDEN IN DE VERLENGING
LANGS LABOR IN BEKERSTRIJD
Ondanks de vele regen was het veld
in Deventer goed bespeelbaar. Vor-
den begon sterk en Peter Hoevers en
Ronny de Beus kregen enkele kan-
sen om de score te openen. Dit l u k t e
echter niet. In de 28e minuut knalde
Herman Harleman uit één van de
schaarse aanvallen de bal loeihard
langs de kansloze Ronald Hoevers:
1-0. Dit was tevens de ruststand.
Na de theepau/e t racht te Vorden de
gelijkmaker te forceren. Met name
de deze middag sterk spelende Peter

Hoevers kreeg enkele mooie kansen
doch zijn schoten gingen nipt voor
het doel langs. In de 65e minuut
moest Ronald Hoevers ver zijn doel
uit om een aanval te onderscheppen.
De handige rechtsbuiten van Labor
omspeelde Ronald. Zijn voorzet
werd op simpele wijze door Herman
Harleman in het lege doel gekopt: 2-
0. Vorden stroopte de mouwen op en
Labor werd ver op eigen helft terug-
gedrongen. Een kwartier voor tijd
kopte Peter Hoevers op een voorzet
van Ronny de Beus in het Labor-doel
2-1. Hen minuut later was het weer
raak. Wilco Klein Nengerman pegel-
de tegen de lat . De terugspringende
bai werd hierna door doelman Mar-
cel Jansen van Labor in eigen doel
geslagen: 2-2. Vi j f minu ten voort i jd
lobde Herman Harleman voor de
derde maal de bal achter doelman

Ronald Hoevers: 3-2. Vorden gaf
zich niet gewonnen. Peter Hoevers
pikte de bal opde Vordenhelft op en
liet de gehele achterhoede van Labor
zijn hielen zien. Vanaf de achterl i jn
legde hij de bal panklaar voorde voe-
ten van Ronald de Beus die zich niet
bedacht en de bal fraai achter de l.a-
bor-doelman deponeerde 3-3.
In de verlenging kwam Labor er niet
meer aan te pas. Eerst scoorde Ro-
nald de Beus 3-4 en in de zevende
minuu t van de eerste verlenging
krulde Wilco Klein Nengerman de
bal vanui t een vrije trap over het
muurtje van Laborspelers in de uiter-
ste hoek: 3-5. Door dit resultaat staat
Vorden in de kwartfinale van de be-
ker. De volgende tegenstander op 17
januar i is waarschijnlijk Epse.

LR&PC
De Graafschap
Bij de op zondag 20 december gehou-
den indoor dressuurwedstrijden in
Groenlo behaalde Heidi Vruggink
met Danny een vierde prijs in de klas-
se Ml-dressuur met 121 punten.

RTV

Gestimuleerd door een aantal trou-
we supporters hebben de dames van
Dash/Sorbo zaterdagmiddag in
Apeldoorn opnieuw een uitstekende
prestatie geleverd. In een spannende
vijfsetter trokken de Vordense dames
met 2-3 aan het langste eind.
De ploeg van trainer Louis Bosman
was gehandicapt door een tweetal in-
vallers waardoor de wisselmogelijk-
heden beperkt bleven. In de eerste
set kregen de dames geen vat op het
aanvalsspel van Alterno. De thuis-
club won met 15-5. Het herstel van
Dash kwam reeds in de tweede set.
Deze werd gewonnen met 11-15.
Toen Alterno de derde set naar zich
toe had getrokken, bundelde Dash/
Sorbo in de vierde set opnieuw de
krachten en werd na een zeer span-
nende strijd met 15-17 aan het lang-
ste eind a^okken. De vijfde set (ral-
ly-point<^Pïem) viel met 14-16 in
het voordeel van Dash/Sorbo uit.
Eindstand daardoor 2-3.

UITSLAAN
Donderd^P 17 december: heren
Wilp 2-Dash 4 3-0; dames Wilhelmi-
na 5-Dash 7 2-1.
Vrijdag 18 december: heren recrean-
ten Dash-ABS 3-0.
Zaterdag 19 december: heren Hansa
1-Dash 2 0-3; meisjesC SV 1-Dash l
2-1; herenP Dash 1-DVO 2 3-0; he-
ren 2a Dash 3-LeHele 2 3-0; dames
2b Dash 3-Lettele l 0-3; dames 4a
Dash 6-Salvo 32-1; dames 4b Dash
5-DVO 6 3-0; jongens A Dash 1-
Voorwaarts l 3-0; meisjes A Dash 1-
Voorwaarts 2 3-0; meisjes B Dash 1-
Heeten l 3-0.

Winst heren tegen
EZ & PC 6-2
Door keihard te werken hebben de
heren van Vorden de thuiswedstrijd
tegen EZ & PC uit Eist met 6-2 ge-
wonnen. Na twee speelperiodes was
de stand nog gelijk 1-1. Voor Vorden
scoorde Riek Groot Roessink. In de
derde periode liep Vorden uit naar4-
1 dankzij goals van André Karmig-
gelt tweemaal en Harold Kolkman.
Riek Groot Roessink en André Kar-
miggelt bepaalde de eindstand op 6-
2.
De heren II verloren met 7-12 van
BZ & PC III. Debutant Arnold Derk-
sen scoorde deze avond viermaal. De
andere Vordense doelpunten wer-
den gescoord door Herwin Wilgen-
hof tweemaal en Frans Karmiggelt.
De dames van Vorden hadden tegen
koploper OKK niet veel in te bren-
gen. Het werd een regelmatige 0-6
nederlaag.

VRTC
OUDEJAARSCROSSLOOP
Zondag 27 december organiseert de
VRTC De Achtkastelenrijders haar
laatste evenement voor het jaar 1992
namelijk de Oudejaarscrossloop.
Men heeft dit jaar gekozen voor één
middenafstand en twee langere af-
standen op verzoek van de lopers. Er
kan zondagmorgen gekozen worden
uit 5 km, 10,5 km en 21 km. De start is
bij het Gemeentelijk Sportpark aan
de Oude Zutphenseweg. Er is vol-
doende kleed- en dpuchegelegen-
heid aanwezig. Voor in l ich t ingen
05753-2491.

VIJFDE
BOS/BEEK/HOBBELTOCHT
A.s. zondag 27 december organiseert
de RTV bovenstaande tocht. Er kan
gestart worden bij camping 'De Klei-
ne Steege' te Wichmond. De afstand
is 45 km. Er is douche- en kleedruim-
te aanwezig. Info tel. 05750-20845.

DIVERSE SUCCESSEN
Harry Eggink uit Vorden werd twee-
de in een MTB-wedstrijd te Lemeler-
veld achter Ben van Egmond uit Nij-
verdal.

Jan Weevers bereikte in Denemar-
ken een derde plaats. In zijn wed-
strijd werd Hendrik Djernies-3evan
het afgelopen WK cross - winnaar.
De twee junioren André Bargeman
uit Vorden en Edwin Maalderink uit
Warnsveld reden mee in de midden-
moot, ze hebben vooral ervaring op-
gedaan.

Bridgeclub BZR
Uitslagen van woensdag 16 december.
Groep A: 1. mevr. Elferink/de heer
van Uffelen 60.1%; 2. mevr. van
Burk/mevr. Hendriks 55.9%; 3. mevr.
Vreeman/de heer Vreeman 51.8%.
Groep B: mevr. Gasseling/mevr.
Warnaar 62.7%; 2. mevr. Bergman/
de heer de Bie en mevr. Meijer/de
heer Meijer 61.5%; 3. mevr. Kesler/
de heer Snel 59.1%.

Elke woensdagmiddag in het Dorp-
scentrum/'t Stampertje. Inlichtingen
tel. 2830.

RAW
stratentoernooi
De uitslagen van het schiettoernooi.
Dames: l . Vogelzang 4 46 pnt.; 2. Vo-
gelzang l 46 pnt.
Persoonlijk. Heren: 1. H. den Bakker
37 pnt.; 2. H. Groot Roessink 36 pnt.;
3. H. Verstege 35 pnt.
Dames: 1. H. Wanders 24 pnt.; 2. G.
Cent 22 pnt.; 3. H. Bitter 21 pnt .
Uitslagen heren: 1. Toverstraat l
(wisselbeker) 104 pnt.; 2. Vogelzang
3 78 pnt.; 3. Koekoekstraat l 78 pnt.

DCV-Het Noorden
DCV l blijft de volle winst houden in
de eerste klasse B. Van Het Noorden
uit Groningen werd met overtuigen-
de cijfers gewonnen. De 14-6 over-
winning was niet eens geflatteerd.
Harry Graaskamp stond al makke l i j -
ker, maar toen /ijn tegenstander in
tijdnood een blunder maakte en drie
sch i jven tegelijkertijd weggaf, was
het direct afgelopen (2-0).

Johan H a i j t i n k nam in goede maar
spannende positie het remise-aan-
bodaan (3-1) en Jan Masselink prof i -
teerde goed van een denkfout van de
tegenstander. Deze dacht een lokzet
te nemen om zo een schijf te winnen,
maar hij had het niet goed berekend.
Inplaats van een schijf te winnen
kwam hij er een achter. Hij kreeg
daarna geen kans meer (5-1).

De tegenstander van Henk Ruesink
stond al onder druk en waagde de-
sondanks een winstpoging. Dit kon

de stand niet meer hebben en Henk
maakte het bekwaam af (7-1).
Na een voordelige remise van Bcrtus
Bosch (8-2) liet Gerrit Wassink zijn
zesde overwinning van dit seizoen
aantekenen. Hij bood zijn tegenstan-
der een g i f t ige dam aan die daar op
inging. Wassink kon de dam echter
v r i j w e l direct weer afnemen met
schijf- en later pa r t i jwins t (10-2).
Bennie Hidd ink had onvoldoende
voordeel bereikt voorde w i n s t ( l 1-3)
en Mike Voskamp l ie t de enige ne-
derlaag aantekenen. Hij koos een
verkeerd plan en werd in tijdnood in
kansloze positie gemanouvreerd
(l 1-5). Chris Grevers profiteerde in
het eindspel handig van het dralen
van zijn tegenstander om dam te ha-
len en kon met zijn dam de schijven
tegenhouden: goed voor de winst
(13-5). Henk Grotenhuis ten Harkel
tenslotte mistte door een rekenfout
de winnende voortzet t ing in het mid-
denspcl en moest remise toestaan
(14-6).
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SNELDAMMEN
OL1EBOLLENTOERNOOI
Maandag 28 december vindt V
avonds het j aa r l i jkse sneldamtoer-
nooi van DCV plaats. Omdat de Piet
Dekker Wisselbeker vorig jaar defi-
n i t ie f werd gewonnen door Wieger
Wesselink, wordt er dit jaar gestre-
den om een nieuw wisselbeker, be-
schikbaar gesteld door de DC V-vete-
ranen.
VMiddags is er in cfOlde Smidse
een oliebollentoernooi voor de
jeugd. Hieraan wordt deelgenomen
door jeugdspelers uit het hele district
Oost.

Goed geslaagde Klub-

Voorzitter H. Berenpas opende vrijdagavond de tentoonstelling en vroeg allereerst de aanwe-
zigen enkele ogenblikken stilte voor het vorige week overleden erelid G.J. Wahl. Daarna
werden de hoofdereprijzen met een toepasselijk woord uitgereikt. Mooiste grote hoen H. Van
Olst met een Appenzeller Baardhoen. Mooiste Dwerghoen J. Rouwenhorst met een Wyandot-
te kriel. Mooiste Si^juif W. Soeteman met een Silezische Kropper. Mooiste Konijn Comb.
'The Black Stars' mareen Hollander. Mooiste Cavia Marina Pijpers met een Crème Cavia.

Verdere uitslagen:
Grote Hoenders: Hollands hoen
Goudpel, H. Rietman 4xZG; IxG.
Idem met Zilverpel 2xZG; 2xG.
Noordhollands hoen, W. Soeteman
2xZG; IxG. Fries hoen Citroenpel,
Arnold Dijkstra IxF; 2xZG. Gronin-
ger Meeuw, J.H.A. Pijpers 2xG.
Twents Hoen zilver D.J. Lijftogt IxF;
3xZG. Barnevelder wit H.J. Rietman
2xG. Andalusiër A. Van Hussel
IxZG. Welsumer rood patrijs, H.J.
Pardijs 2xG. Appenzeller baardhoen
H. Van Olst 3xF; IxZG. Idem Appen-
zeller Spitskuif IxF; 2xZG. Orping-
ton, B.J. Van Dijke 2xZG. Leghorn
wit, H.J. Rietman IxZG. Wyandotte
zwart, H. Berenpas IxZG. Idem
Wyandotte Columbia IxZG; 4xG.
Idem J. Rouwenhorst 3xZG. Idem

.H.J. Rietman IxG. Plymouth Rock,
A. Van Hussel, IxZG. Brahma Co-
lumbia, E.G.M. Besselink IxZG;
IxG.
Dwerghoenders: Hollandse kriel pa-
trijs, H.J. Pardijs IxG. Idem Koek-
koek patrijs, L. Meijer IxF; 3xZG;
IxG. Welsumer roodpatrijs, J.J. Jan-
sen IxZG.
Doornikse kriel Driekleur bont, H.
Van Olst IxF; IxZG; 2xG. Rijnlan-
der, E.G.M. Besselink IxG. Orping-
ton, B.J. Van Dijke IxF; 3xZG; IxG.

Wyandotte, H. Siemes IxZG; 2xG.
Idem H. Berenpas IxF; 3xZG. Idem
Scholengemeenschap 't Beeckland
IxZG; 2xG. Idem T. Zevenhoeken
2xZG; IxG; Idem J. Rouwenhorst
IxF; 2xZG; IxG. Brahma Columbia,
E.G.M. Besselink 3xZG; 2xG.
Sierduiven, J.H.A. Pijpers IxF; 5xG.
Idem Fabio Van Olst 2xG. Idem W.
Soeteman 2xF; 2xZG; 2xG. Idem S.
Jansen IxZG; 2xG.
Konijnen: Vlaamse reus G.J. Ten
Bokkel 2xF; IxZG; IxG. Idem A.
Dijkstra 2xF; 3xZG. Lotharinger,
Mevr. Borgman-Berenpas 3xZG;
IxG. Franse hangoor, J. Dekkers
4xZG; IxG. Idem. D. Kuiper 2xZG;
IxG. Nieuwzeelander zwart, Mevr.
W.H. Braakhekke IxZG. Idem H.
Verstege IxZG; IxG. Nieuwzeelan-
der wit, Mevr. W.H. Braakhekke
IxG. Idem M. Boersbroek 2xZG.
Idem G. Van de Heide IxF; 2xZG.
Idem H. Verstege 3xF; IxZG; IxG.
Californian, H.W. Slöetjes 2xZG;
IxG. Weners blauw G. Van de Heide
IxG. Idem H.J. Rietman IxZG; IxG.
Idem wener wit, W. Rietman 2xZG;
IxG.
Nieuwzeelander rood, J. Bakering
2xZG; 2xG. Idem H. Gosselink IxF;
3xZG; IxG. Idem G. Lenselink
2xZG; 2xG. Idem H. Rietman IxF;

IxZG. Alaska, H. Pardijs IxF; 2xZG;
Rex Scholengemeenschap, 't Beeck-
land 2xZG. Idem M.G. Lijftogt IxF;
3xZG; IxG. Angora Comb. 't Wollet-
je 3xZG; 4xG.
Klein Chinchilla, M. Klein Bramel
IxF; IxZG; LxG. Klein Lotharinger,
H.J. Rietman 2xZG. Tan, Jos Jansen
IxZG. Idem H.J. Rietman IxZG;
IxG.
Hollander, Comb. 'The Black Stars'
2xF; 2xZG. Idem A.J. Everink 4xZG;
4xG. Idem H.J. Rietman IxG. Idem
T. Zevenhoeken 3xZG. Klein Zilver,
Arjan Berenpas 2xZG; IxG. Idem
Comb. Van Heerde IxZG. Idem Jos
Jansen IxZG; IxG. Idem J.J. Jansen
IxF; 3xZG; 3xG. Idem H.J. Rietman
IxZG. Hulstlander, Arnold Dijkstra
IxF; 4xZG; IxG. Rus, T. Zevenhoe-
ken IxF; IxZG. Nederlandse Hang-
oordwerg, Mevr. W.H. Braakhekke
2xG. Idem J.H.A. Pijpers IxG. Idem
H. Verstege IxZG; IxG. Pool Rood-
oog, J. Bierhof 2xF; 2xZG; IxG.
Idem H.J. Rietman 2xZG.
Cavia's, Marina Pijpers IxF; 3xZG;
IxG.
De volgende grote shows zijn eind ja-
nuari N.P.V. Neede en de Bossche
Bondstentoonstelling in de Brabant-
hallen. Dit zijn tevens de laatste
shows van het seizoen.
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